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Önsöz

Önsöz

Eşsiz bir keşif olan Göbekli Tepe’nin anıtsal
yapıları yaklaşık 11.500 yıl öncesine
tarihlenmelerine rağmen adeta bir zaman
kapsülü içinde, el değmemiş bir şekilde
günümüze ulaşmışlardır. Tarihi ve estetik
değerleri manevi niteliklerle birleştirdiği için
çok kıymetli olan Göbekli Tepe’nin değerine,
günümüze bozulmadan ulaşabilmiş olmasının
katkısı büyüktür. Son derece değerli ve bir
o kadar hassas olan kültürel sit alanının
korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, bu
kültürel miras üzerinde gelecek nesillerin
de çalışma yapması ve ondan faydalanması
noktasında Venedik Tüzüğünde de belirtildiği
gibi ilgili kurum ve kuruluşlara büyük
sorumluluk düşmektedir.

için kilit bir konumda olup geniş bir
araştırma
potansiyeli
sunmaktadır.
Sunulan potansiyel halen tam anlamıyla
anlaşılmayı beklemektedir.
•

Göbekli Tepe’nin dünyanın önde gelen
diğer arkeolojik alanlarında yapılan
iyi uygulamalardan çok şey öğrenme
fırsatı olduğu gibi, diğer yerlerde yapılan
hatalardan ders çıkarma şansı vardır.
Nispeten genç bir ‘Kültürel Miras’ alanı
olsa da, turistik kullanıma adaptasyon
açısından her türlü potansiyele sahiptir.
Bunun bir geçiş süreci olduğunu ve bu
sürecin hem zaman hem de uzun soluklu
sürdürülebilir politikalar gerektirdiğinin
farkında olmak gerekmektedir. İster
arkeolojik araştırmalar yoluyla, ister
turizm yoluyla olsun suistimalin her
türlüsünden kaçınılmalıdır. Göbekli Tepe
çok değerli ve yeri doldurulamaz bir
kültürel mirastır.

•

Her ne kadar höyüğün arkeolojik
zenginliğini ortaya çıkarmak ve çalışmak
adına açık ve meşru bir arzu bulunsa
da arkeolojik kazılar alanın tam olarak
anlaşılmasını ve toplum için ulaşılabilir
olmasını sağlayacak en düşük seviyelerde
tutulmalıdır. Göbekli Tepe’nin gömülü
arkeolojik mirası el değmemiş ve tepenin
kendisi tarafından korunmuş olarak
kalmalı; böylece gelecek kuşakların
takdirine ve araştırma yapmasına olanak
verebilecek şekilde korunmalıdır.

•

Bunun yanında sit alanının karakterine
uyan ve onu geliştiren, alana geri

Umuyoruz ki bu Alan Yönetim Planı hem bu
amaca ulaşılmasında hem de Göbekli Tepe
için sürdürülebilir bir Yönetim Planını sağlama
konusunda yardımcı olacaktır. Aşağıda kısaca
özetlenmiş olan bazı ana noktalar metin
içerisinde detaylandırılmıştır:
•

Son yıllarda yapılan en önemli arkeolojik
keşifler arasında olan Göbekli Tepe,
yönetim ve korunma konularında en
yüksek standartlara ihtiyaç duymaktadır
ve bu durum yönetim ve koruma
sürecinde, uygun ve gerekli olduğu
noktalarda ulusal ve uluslararası katılımı
gerekli kılmaktadır.

•

Göbekli Tepe geniş imkanlar sunmaktadır:
Göbekli Tepe Yukarı Mezopotamya’da
Neolitikleşme
üzerine
uluslararası
bir merkez haline gelebileceği gibi
söz konusu bilimsel araştırma alanı
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Ön söz

dönülemez şekilde müdahale etmeden
kültürel önemini ifade eden bir Sit
Alanı Tasarım Konseptine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu konsept, alanda yapılan
jeofizik araştırmalar sonucu belirlenen
toprak altındaki yapıların bir peyzaj
mimarı tarafından görselleştirilmesini
de içerebilir. Sit alanının kültürel
önemine saygısızlık yapmamak adına,
Göbekli Tepe’nin kültürel kimliğini
zedeleyebilecek
‘yeniden
inşa’,
‘canlandırma’ ve ‘disney’leştirme’ gibi
faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
•

Ziyaretçilerde oluşabilecek algılama ve
iletişim ile ilgili sorunlara binaen, Göbekli
Tepe’ye gelen ziyaretçiler öncelikle
görmek üzere oldukları alanı, onun
tarihöncesine ait konumu, görünümü
ve önemini anlatan ziyaretçi merkezine
yönlendirilmelidir.

Hiçbir Yönetim Planı eksiksiz, kesin ve
değişmez değildir. Bu durum elbette Göbekli
Tepe Yönetim Planı için de geçerlidir. Ancak
bu plan izlenmesi gereken yolu ana hatlarıyla
göstermekte, atılması gereken adımları
-Eylem Planı bölümünde- tarif etmekte ve
akılda tutulması gereken öncelikleri ortaya
koymaktadır. Bu Yönetim Planının nihai
hedef olarak Göbekli Tepe’nin açık bir şekilde
üzerinde taşıdığı Üstün Evrensel Değerine
uyan bir alan haline dönüştürülmesinde
rehber olarak hizmet etmesi umut
edilmektedir.
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Teşekkür

Bu Yönetim Planının ilk taslağı 2013 yılında
Brandenburg
Teknoloji
Üniversitesi’nin
Mimari Koruma Bölümü tarafından, Alman
Arkeoloji Enstitüsü ve Alman Araştırma
Cemiyeti (DFG) tarafından sağlanan fonlarla
hazırlanmıştır. Mevcut baskıda son üç yılda
meydana gelen pek çok yeni gelişme, ilerleme
ve elde edilen yeni bakış açıları göz önünde
bulundurulmuştur.
Bir Yönetim Planının hazırlanması katılımcı
ve disiplinlerarası bir süreç gerektirmektedir.
Bu sürece gerek bilgi sağlayarak, gerek
tartışma gruplarına katılarak gerekse istişare
taslaklarını yorumlayarak katkıda bulunan
müteşekkir olduğumuz kişi ve kurumlar
(alfabetik sırayla) aşağıda sıralanmıştır:
•

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin
ve
İstanbul:
Martin
Bachmann†,
Nico Becker, Oliver Dietrich, Ricardo
Eichmann, Friederike Fless, Thomas
Götzelt, Friedrich Lüth, Jens Notroff,
Felix Pirson,Klaus Schmidt†, Ulrike WulfRheidt.

•

Küresel Miras Fonu (GHF): Lu Cooke,
Mustafa Gönen, John Hurd

•

Ludwig-Maximilians Üniversitesi (LMU)
Münih: Joris Peters, Nadja Pöllath.

dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Çok değerli tavsiyeleriyle bu çalışmaya
katkıda bulunan Klaus Rheidt (Brandenburg
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Bölüm
Başkanı) özel bir teşekkürü hak etmektedir.
Bu Yönetim Planının oluşturulması sırasında
Henning Burwitz ve Susann Harder çok
değerli yardımlarda bulunmuşlardır.
Ayrıca Christiane Reckmann bu planın
düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. Elmas
Baylan Türkçe belgelerin çevirisiyle destek
sağlamıştır.
Bu Alan Yönetim Planı Alman Arkeoloji
Enstitüsü ve Alman Araştırma Cemiyeti (DFG)
tarafından sağlanan fonlarla hazırlanmıştır.

Ayrıca, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü tarafından temsil edilen Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına
teşekkür ederiz. Buna ek olarak Ankara Alman
Büyükelçiliği Kültür Bölümü’ne desteklerinden
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Aşağıda açıklamaları verilmiş olan kavramlar1
metinde sıkça kullanmış olup, Göbekli Tepe
Yönetim Planının anlaşılması, yorumlanması
ve uygulanması açısından önem arz
etmektedir:
Adaptasyon: Bir kültürel miras alanının
veya o alanın bir parçasının, önerilen
uygun kullanımına yönelik değişimini ifade
etmektedir.
Alan Yönetim Planı: Bir kültürel miras
alanının halihazırdaki yönetim çerçevesini
ortaya koyan ve o alan için bir yönetim sistemi
geliştiren araçtır. Dolayısıyla bir yönetim
planı kültürel miras alanında neyin önemli
olduğunu gözler önüne sererek, bu önemin
nasıl korunması gerektiğini belirlemektedir.
Bunun yanında bir yönetim planı hangi
dışsal faktörlerin kültürel mirasın yönetimi
için önem teşkil ettiğini belirterek bu alanın
kültürel değerini-önemini gelecek kuşakların
kullanımı ve gelişmesi adına korunması için
ortaya günlük bazda vizyon, politikalar, ilkeler
ve eylem planı ortaya koymaktadır. Bu belge
bağlamında, Yönetim Planı ve Alan Yönetim
Planı aynı anlamda kullanılmıştır.
Algıla(n)ma: Kamuda farkındalık yaratma
ve kültürel mirasın anlaşılmasına yardımcı
olma amacı taşıyan her türlü faaliyete verilen
addır. Bu tür faaliyetler arasında basılı ve
elektronik yayınlar, halka açık konferanslar,
alanda ve o alanla doğrudan ilişkili dış
alanda yapılan tesisler, eğitim programları,
toplumsal faaliyetler, devam eden araştırma
ve eğitimlerle algılanma sürecinin kendisinin
değerlendirilmesi sayılabilir.
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Arkeolojik Araştırma: Arkeolojik karakterli bir
nesnenin bulunmasını ve/veya incelenmesini
amaçlayan her türlü çalışmayı ifade
etmektedir.
Arkeolojik Kazılar: Zemin kazılarak yapılan
ve arkeolojik karakterli nesnelerin keşfini
amaçlayan her türlü çalışmaya verilen addır.
Arkeolojik
Miras:
Bulunmasında
ve
anlaşılmasında öncelikli bilginin arkeolojik
yöntemlerle sağlandığı, arazi kökenli kültürel
miras materyallerini ifade etmektedir.
İnsanlığın bıraktığı bütün izlerin ve insani
faaliyetlerin yansıtılmasıyla alakalı tüm
yerlerin, terk edilmiş yapıların, tüm türlerin
kalıntılarının ve bunlarla ilişkilendirilebilecek
taşınabilir nesnelerin bulunduğu tüm yeraltı
alanlarını kapsamaktadır. Bu Yönetim Planı
bağlamında arkeolojik miras, arkeolojik
kalıntılar ve arkeoloji kavramları eş anlamlı
olarak kullanılmıştır.
Bakım: Bir kültürel miras alanının dokusunun
ve çevresinin süreklilik teşkil eden bir şekilde
korunmasıdır ve onarımla karıştırılmamalıdır.
Biyoarkeoloji: Arkeolojik alanlarda bulunan
biyolojik kökenli nesneler üzerinde yapılan
bilimsel çalışmaları ifade etmektedir ve
arkeozooloji (hayvan kalıntıları üzerine
yoğunlaşan disiplindir) ve arkeobotani (bitki
kalıntıları üzerine yoğunlaşan disiplindir) gibi
alt disiplinleri kapsamaktadır.
Bütünlük: Bir kültürel mirasın ve ilgili tüm
özelliklerinin (niteliklerinin) eksiksizliğini ve
bütüncüllüğünü ifade eder.

Terminoloji

Çevresel Etki Değerlendirmesi: Belirli
bir alan içerisindeki bilinen ve potansiyel
çevresel kaynaklar üzerinde gelecekte
meydana gelecek herhangi bir gelişmenin
etkilerini değerlendirmeye yönelik yürütülen
çalışmadır. Böyle bir çalışma önerilen
gelişmenin çevrenin kaynakları üzerindeki
olumsuz etkisini azaltmak ve olumlu
sonuçlarını geliştirmek açısından karar
vermek için rehberlik eder.

Koruma Planı: Bir kültürel miras alanında
neyin önemli olduğunu düzenleyen, bu
önemin kırılganlığını tanımlayan ve alanın
gelecekteki kullanımına ve gelişimine dair
ilkeleri ve eylem planını belirleyen belgedir.

Dışsal Değer: Bir kültürel mirastan elde
edilen değeri veya yararı ifade etmek için
kullanılan terimdir. Dışsal değerler genellikle
paydaşların
kültürel
alan
üzerindeki
işbirliklerinden doğarlar.

Kültürel Değer: Geçmiş, şimdiki ve gelecek
nesiller için içsel ve dışsal değeri ifade
etmektedir.

Doku: Bir kültür miras alanının tüm fiziksel
muhteviyatını, içeriğindeki tüm demirbaşları
ve nesneleri ifade etmektedir.
Gözetim (denetim): Kültürel miras alanının
genel korunma durumunun düzenli olarak
gözden geçirilmesidir ve eğilimlerin,
değişikliklerin ve önerilen müdahalelerin
alan üzerindeki etkilerin değerlendirilmesini
kapsamaktadır.
İçsel Değer: Bir kültürel mirasa ‘kendi içinde’
bir değer taşıdığı fikrine binaen atfedilen
değeri ifade etmektedir.
Koruma: Bir kültürel miras alanının kültürel
önemini sürdürmesi adına yapılan tüm bakım
süreçlerini ifade eder. Koruma, kültürel mirası
onun tarihini ve anlamını, maddi anlamda
nasıl korunması gerektiğini kavramaya
yönelik çabaları olduğu kadar, kültürel mirasın
tanıtımına, onarımına ve geliştirilmesine
yönelik çalışmaları kapsamaktadır. ‘Koruma’
bu bağlamda, ‘önleyici koruma’ işlemleri
(çevresel ve insani menşeli etkilerin kontrolü
aracılığıyla kültürel mirasta oluşabilecek
hasarların engellenmesi ya da azaltılmasını
amaçlamaktadır, örn. bakım ve denetleme)
ve ‘etkin koruma’ işlemleri (örn. yenileme ve
onarım) olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Kullanım: Kültürel miras alanının işlevini
olduğu kadar, kültürel miras alanı içerisinde
yapılabilecek uygulama ve aktiviteleri de
ifade etmektedir.

Kültürel Miras Alanı: İİçerisinde kültürel
değeri olan anıtlar, yapı grupları veya
mekanları içeren coğrafi olarak tanımlanmış
alanları ifade etmektedir. Bu alanlar nesneler,
yapılar, peyzajları ile birlikte mekanları
içerebileceği gibi somut ve somut olmayan
boyutları da mevcuttur.
Miras Etki Değerlendirmesi: Kültürel miras
alanını kapsayan belirli bir alan içerisindeki
bilinen ve potansiyel miras kaynakları
üzerinde gelecekte meydana gelecek herhangi
bir gelişmenin etkilerini değerlendirmeye
yönelik yürütülen çalışmadır. Böyle bir
çalışma önerilen gelişmenin alanın kültürel
değeri üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak
ve olumlu sonuçlarını geliştirmek açısından
karar vermek için rehberlik eder.
Muhafaza: Bir kültürel miras alanının var
olan dokusunu muhafaza etmek ve bu
dokunun bozulmasını yavaşlatmak anlamına
gelmektedir.
Onarım: Çeşitli sebeplerden kaynaklanan
bozulmaları giderme amaçlı yapılan ve
muhafaza etme işlemlerini aşan ölçekteki
faaliyetlerdir.
Ortam: Kültürel miras alanın deneyimlendiği,
kendi bağlamında geçmiş ve gelecek
arasındaki ilişkiyi kucaklayan, kültürel mirası
alanını çevreleyen komşu bölgeye verilen
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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addır.
Özgünlük: Bir kültürel miras alanının
değerlerini en doğru şekilde yansıtan ve
somutlaştıran özelliklerin tümünü ifade
etmektedir.
Öznitelik: Bir kültürel miras alanının
değerini ifade eden ve bu alanın kültürel
açıdan önemini anlamaya yardımcı olan
özellikleridir. Öznitelikler bir kültürel sit
alanının bütünlüğünün ve özgünlüğünün
değerlendirilmesinde
somut
temeli
oluşturmaktadır.
Restorasyon: Bir kültürel miras alanının
tamamının veya bir parçasının bilinen önceki
bir durumuna döndürülmesi amacıyla, miras
alanının dokusuna uymayan fazlalıklardan
arındırılması ya da mevcut parçalarının
(yeni materyal eklenmeden) bir araya
getirilmesidir.
Sürdürülebilirlik: Gelecekteki ihtiyaçlardan
vazgeçilmeden
şimdiki
ihtiyaçların
karşılanmasını ifade etmektedir.
Tadilat: Bir kültürel miras alanının bütününün
ya da bir bölümünün işlevini yahut
görünüşünü değiştirme amacıyla yapılan
çalışmalardır.
Tampon Bölge: Bir kültürel miras alanının
dışında kalan, bu kültürel miras bölgesinin
sınırlarına komşu olan ve miras alanının
korunmasını ve yönetilmesini kolaylaştırmak
veya katkı sağlamak amacıyla açık bir şekilde
belirlenmiş bölgenin adıdır.

Tanıtım (Sunum): Bir kültür miras alanının
içeriğini, açıklayıcı bilgiler, altyapı faaliyetleri
ve fiziksel erişim vasıtasıyla insanlara
anlatmayı amaçlayan dikkatlice planlanmış
iletişim stratejisidir. Bilgilendirici paneller,
müze tipi sergiler, konferanslar ve rehber
eşliğinde turlar, multimedya uygulamaları
ve internet siteleri tanıtım amacıyla
kullanılabilecek teknik araçlardır.
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Uygun kullanım: Bir kültürel mirasın önemine
uygun kullanımı anlamına gelmektedir.
Uygun kullanım şekliyle kültürel mirasa ya
hiç etki edilmemesi ya da bu etkinin en düşük
seviyede kalması amaçlanmaktadır.
Üstün Evrensel Değer: Bir kültürel değerin
ulusal düzeydeki ilgiyi aşarak tüm insanlık
ve gelecek nesiller için önem ve anlam teşkil
etmesi durumudur.
Yeniden inşa: Bir kültürel miras yapısının
tamamının ya da bir bölümünün önceden
bilinen haline geri döndürülmesi için yapılan
çalışmaları ifade etmektedir. Yeniden inşa
yeni materyaller kullanılması dolayısıyla
restorasyon işleminden ayrılmaktadır.
Yönetim: Kültürel mirasın alanının idaresiyle
ilgili geniş profesyonel faaliyettir. Öncelikli
amacı alanın kültürel önemini muhafaza
etmektir. Aynı zamanda alanının gelecekteki
kullanımı ve gelişmesi bağlamlarında öncelikli
amacın yerine getirilmesinde gerekli olan bir
dizi diğer süreci de hesaba katmaktadır.

1.

Burada kullanılan terimleri seçmek ve Göbekli Tepe
Yönetim Planına adapte etmek amacıyla çeşitli standart
belirleyici uluslararası anlaşmalardan, tüzüklerden ve
sözleşmelerden faydalanılmıştır. Bu anlaşma, sözleşme
ve tüzükler aşağıdaki gibidir: Arkeolojik Kazılara
Uygulanabilir Uluslararası Prensipler Üzerine Tavsiyeler
(UNESCO 1956); Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın
Korunmasına Dair Sözleşme (UNESCO 1972); Arkeolojik
Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü (ICOMOS 1990);
Nara Özgünlük Belgesi (ICOMOS 1994); Dünya Kültürel
ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme Uygulama
Rehberi (UNESCO 2005, 2012 & 2013, 2015); Korumanın
Genel ilkeleri: Tarihi Çevrenin Sürdürülebilir Yönetim için
Politikalar ve Öneriler (English Heritage 2008); Kültürel
Miras Alanlarının Sunumu ve Yorumlanması için ICOMOS
Sözleşmesi (ICOMOS 2008); Dünya Kültür Mirası Adaylık
Dosyası Hazırlığı (UNESCO/ICCROM/ ICOMOS/IUCN
2011 & 2012); James Semple Kerr Koruma Planı yedinci
baskı: Avrupa Kültür Alanlarıyla ilgili Korunma Planları
Hazırlanması için Klavuz (Kerr 2013) ; Kültürel Değer
Alanlarının Korunmasıyla ilgili Avustralya ICOMOS Tüzüğü
(Burra Charter) (son olarak 2013’te revize edildi) ve eşlik
eden Uygulamayla ilgili Notlar (Australia ICOMOS 2013).

Göbekli Tepe Vizyonu
Göbekli Tepe Yönetim Planının uzun vadeli amacı bölgenin ve civarının değerlerini ve
kültürel önemini muhafaza etmektir. Bunu başarmak adına alandaki koruma, araştırma
ve ekonomik fayda faaliyetleri arasında bir denge sağlanması gerekmektedir.
Bu nedenle Göbekli Tepe‘nin gelecek 30 yıldaki vizyonu bölgenin kültürel değerini aşağıda
sıralananlar vasıtasıyla korumak ve geliştirmektir:
-

Alanın kültürel özelliklerini ve ruhunu muhafaza etmek;
Alanda yapılacak bilimsel araştırmaları mümkün kılmak ve teşvik etmek;
Alanın sürdürülebilir gelişimini ve kullanımını güvence altına almak.

Göbekli Tepe’nin özelliklerinin, ki buna alanın ruhuna katkıda bulunan her türlü özellik
de dahildir, korunması, alanın uzun soluklu sürdürülebilir yönetimini gerekli kılmaktadır.
Göbekli Tepe’nin daha iyi anlaşılabilmesine, daha iyi tanınmasına katkıda bulunacak
en ileri teknikle yapılan bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi aynı zamanda alanın
değerlerinin ve kültürel öneminin daha iyi korunmasına katkı sağlayacaktır. Alanın
gelecekteki gelişimi ve kullanımı, bölgenin sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel
yönleri göz önünde bulundurarak planlandığı takdirde, yerel halkın da dahil edildiği ve
yararlanabildiği, sürdürülebilir bir sürecin yürütülmesine imkan sağlayacaktır.

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Bölüm 1: Giriş

Bölüm 1
Giriş
Göbekli Tepe modern zamanların en önemli
arkeolojik keşiflerinden biri olmakla birlikte
halihazırda dünyanın simgesel arkeolojik
alanları arasındadır. Göbekli Tepe’nin ‘kutsal
tepesi’ Neolitik çağın başlangıcında avcıtoplayıcı topluluklar tarafından inşa edilmiş,
kullanılmış ve daha sonra bilinçli olarak
gömülmüştür. Bugün Göbekli Tepe arkeolojik
alanı Göbekli Tepe’yi oluşturan yapay tepe
ve Göbekli Tepe’nin yapılarının üzerinde inşa
edildiği kireçtaşı plato tarafından oluşmaktadır.

1.1. ALAN YÖNETİM PLANI İHTİYACI
Türk hukuk sistemi çerçevesinde, Göbekli
Tepe “Arkeolojik Sit Alanı” olarak kayıt altına
alınmıştır. Dolayısıyla sit alanını ‘korumak,
değerlendirmek ve geliştirmek adına, Türk
kanunları alan ve çevresi (Yönetim Alanı)1
için bir yönetim planını gerekli kılmaktadır
(14/07/2004 tarihli 5226 Sayılı Kanun ile
değişik, 23/07/1983 tarihli 2863 Sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Ek
Madde 2).
Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı 2863 Sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
koruması altındadır. Göbekli Tepe höyüğü
ve kireçtaşı plato, Diyarbakır Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
27/09/2005 tarihli, 422 numaralı kararı ile
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmiştir. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nı
çevreleyen alan, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 23/02/2016 tarihli,
1940 numaralı kararı ile 3. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olarak tescillenmiştir.

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Göbekli Tepe’nin ve çevresinin uzun vadede
korunmasını garantiye almak ve kültürel
önemini muhafaza etmek amacıyla karar
vermek ve sit alanındaki değişimi yönetmek
için çerçeve sunacak bir yönetim planına ihtiyaç
duyulmaktadır. Yönetim planları sadece Dünya
Miras Alanı olarak aday gösterilmiş alanlar
için değil, aynı zamanda 14/07/2004 tarih ve
5226 Sayılı Kanun olarak değiştirilen ile değişik,
23/07/1983 tarihli 2863 Sayılı Kanun’da
yapılan değişikliklerle tüm koruma alanları için
de zorunlu kılınmıştır. Elinizdeki plan Göbekli
Tepe için çizilen çerçeveyi belgeleyen, Göbekli
Tepe’nin halihazırdaki genel durumunu
yansıtan ve değerlendirmesini yapan, ileriye
yönelik yönetim süreçleri için rehberlik eden ve
yönetim sisteminin işlevini tam olarak yerine
getirmesini sağlamayı amaçlayan bir araçtır.
Bu Yönetim Planı, Göbekli Tepe’nin yönetim
döngüsünün tüm aşamaları için -planlama,
uygulama ve gözetim- önemli bir araçtır.
Dikkatli bir planlama, kültürel alanın değerinin
belirlenmesine dayalı olarak, alanı etkileyen
konular ve kültürel alanın sürdürülebilir
kullanımını garanti altına alacak bir vizyon için
esas teşkil etmektedir. Göbekli Tepe Yönetim
Planı’nda da vurgulanan ve yönetim sürecinin
temelini oluşturan bu üç aşama yani stratejilerin
ve tavsiye edilen eylemlerin belirlenmesi,
etkin uygulanması ve denetimi, yönetim
döngüsünün olmazsa olmaz parçalarıdır.

Giriş
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HAZIRLANMASI

YÖNETİM

PLANININ sayılı Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

1.2.1. Çalışma Süreci
Kültürel miras ve arkeoloji alanlarında

Türkiye ve Almanya arasında geçmişi öteden
beri süregelen bir bilimsel işbirliği ve ortaklık
bulunmaktadır. Göbekli Tepe’de de ortaklaşa
gerçekleştirilen kazı çalışmaları uluslararası
olduğu kadar yerel ve bölgesel önem taşıyan
bir kültürel mirası gün yüzüne çıkarmıştır.
Bu nedenlerle, Göbekli Tepe arkeolojik alanı
Türkiye’nin 2011 UNESCO Dünya Kültür Mirası
aday listesine eklenmiştir.
Göbekli Tepe için bir yönetim planı hazırlanması
girişimi ilk olarak 2011 yılında, Türkiye Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile Alman Arkeoloji Enstitüsü
(Deutsches Archäologisches Institut, DAI)
tarafından başlatılmıştır. Göbekli Tepe’deki
kazıları yöneten kurum olarak DAI, Brandenburg
Teknik Üniversitesi Cottbus- Senftenberg ile bir
taslak yönetim planı hazırlanması amacıyla
ortak çalışma başlatmıştır. Çalışma sürecinde
ana paydaşlar olan Şanlıurfa Müzesi (Türkiye),
Ludwig
Maximilians-Universitesi
Münih
(Almanya) ve Kültürel Miras Fonu (ABD) ile
birçok toplantı düzenlenerek Yönetim Planı’nın
içeriği ve gelişimi üzerine fikir alışverişinde
bulunulmuştur.
Alan Yönetim Planı süreci çerçevesinde başlıca
paydaşlarla Ankara ve Şanlıurfa’da toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sürecinde Türk
sorumluların rehberliği Göbekli Tepe için bir
yönetim sistemi geliştirilmesi adına temel
oluşturmuştur.

1.2.2. Yöntem
Bu yönetim planı Türk Hukukunda yönetim
planları için yapılmış olan hukuki düzenlemelerle
uyumlu olarak, 14/07/2004 tarih ve 5226 Sayılı
Kanun ile değişik 23/07/1983 tarihli 2863 Sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve
Alan Yönetimi ile 27/11/2005 tarih ve 26006

ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde geliştirilmiştir.
Taslak planın hazırlanması öncesinde ve
sırasında gerçekleşen iki toplantı Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.
Bu toplantılar kamu kurum ve kuruluşları,
yerel topluluklar, meslek odaları, üniversiteler,
seçilmiş özel sektör temsilcileri ve alanın
yasal hak sahipleri gibi paydaşların katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılar
önemli bilgiler sağlamıştır ve yönetim planına
dahil olan konuların belirlenmesinde yardımcı
olmuştur.
Bu plan kültürel mirasın korunmasıyla alakalı
uluslararası kabul görmüş standartlarla ve
prensiplerle, özellikle aşağıda sıralanmış
olanlarla uyumlu olarak hazırlanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNESCO Arkeolojik Kazılarla ilgili Prensipler
Üzerine Tavsiyeler (1956)
ICOMOS Anıtların ve Kültürel Alanların
Restorasyonuyla ilgili Anlaşma (Venedik
Tüzüğü 1964)
ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve
Yönetimiyle ilgili Tüzük (ICAHM Tüzüğü,
1990)
ICOMOS
Anıtların,
Alanların
ve
Toplulukların Korunması için Eğitim ve
Öğretim ile ilgili ilkeler (1993).
Nara Özgünlük Belgesi ( ICOMOS, 1999)
ICOMOS Uluslararası Kültürel Turizm
Anlaşması: Kültürel Miras Alanlarında
Turizm Yönetimi (1999)
ICOMOS Kültürel Miras Alanlarının
Algılanması ve Sunumu Tüzüğü 2008
Koruma
İlkeleri:
Tarihi
Çevrenin
Sürdürülebilir Yönetimi için Politikalar ve
Rehberlik (English Heritage 2008)
Avustralya ICOMOS Kültürel Öneme Sahip
Yerler için Tüzük (Burra Tüzügü, 2013)

Bu planın hazırlanmasında yararlanılan diğer
kaynaklar: Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunmasına Dair Sözleşme (UNESCO 1972),
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına
Dair Sözleşme Uygulama Rehberi (UNESCO
2005, 2012 & 2013, 2015), Bernhard Fielden
ve Jukka Jokilehto tarafından yazılan Dünya
Kültürel Miras Alanlarının Yönetimiyle ilgili
İlkeler (1998 UNESCO/ICCROM/ICOMOS),
Koruma Planı: Avrupa’daki Kültürel Öneme
Sahip Yerler için Koruma Planı Hazırlanması
için Yönerge (Joseph Kerr, 2013), Risk Hazırlığı:
Dünya Kültürel Miras Değerleri için Yönetim
Kılavuzu (ICCROM, 1998) ve UNESCO Dünya
Kültür Mirası Merkezi/ICCROM/ICOMOS/IUCN
tarafından hazırlanan iki yayın; Dünya Doğal ve
Kültürel Miras Listesi için Adaylık Başvuruları
(2011) ve Dünya Kültürel Miras Değerlerinin
Korunması (2013).

1.3. PLANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu Yönetim Planı, alanın yönetim süreci
için elzem olan gereksinimlerle ilgili olarak
paydaşların farkındalığını arttırmak amacına
hizmet etmektedir. Ayrıca bu plan eylem
odaklı bir yaklaşımdan daha çok süreç odaklı
bir yaklaşıma vurgu yapmaktadır.

(doğası ve yerel halkı da dahil olmak üzere)
bütüncül ve sürdürülebilir bir yönetimini,
korunmasını ve muhafaza edilmesini garanti
altına almayı hedeflemektedir. Dolayısıyla
bu planda Göbekli Tepe’nin taşınmaz tarihi
dokusuna, alandaki taşınabilir buluntulara ve
alanın ruhunu teşkil eden tüm diğer unsurlara
değinilmektedir.

1.4. PLANIN KULLANIMI
Bu Alan Yönetim Planı’nın hayata geçirilmesi
önerilen Eylem Planı’nın uygulanmasıyla
gerçekleşmelidir. Ancak düzenli olarak gözden
geçirilip, değişen koşullara ve gereksinimlere
uyumlu hale getirilen esnek bir yönetim aracı
olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bu yönetim
planı, UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras
Alanları için Uygulama Rehberi`nde (2015)
belirlenmiş olan normlarla uyumlu bir yönetim
sistemi için kaynak olarak hizmet edebilir.

Bu plan;
•

Alanın ve çevresinin kültürel değerinin ve
tarihinin bütüncül olarak anlaşılmasını;

•

Önemli
paydaşların
çıkarlarını
da
kapsayacak
şekilde
halihazırdaki
yönetim bağlamı ile alanın ve çevresinin
hassasiyetinin anlaşılmasını;

•

Alan ve çevresi için sürdürülebilir
bir yönetim sistemi oluşturulması ve
geliştirilmesi için atılması gereken ilk
adımları;

•

Alan ve çevresi için işleyen ve sürdürülebilir
bir yönetim sistemi adına atılması gereken
acil adımlarla alakalı genel bir bakış açısını
sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu
plan
bütünleyici
bir
yaklaşımı
benimsediğinden dolayı Göbekli Tepe’nin
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Türkçe olan kanunun İngilizce versiyonunda ‘Management
Site’ olarak çevrilmiştir. ‘Yönetim Alanı’, Arkeolojik Sit Alanı
ve çevresi olarak tescil edilen ve yönetim planının kapsadığı
ve bu planla yönetilen alan anlamını taşımaktadır.

Bölüm 2: Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı’nın
Tanımı ve Önemi

Bölüm 2
Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı’nın Tanımı ve Önemi
2.1. GÖBEKLİ TEPE ARKEOLOJİK ALANI’NIN Tepe 15 metre yüksekliğinde, deniz
seviyesinden 785 metre yukarıda, Şanlıurfa’nın
KONUMU ve SINIRI
2.1.1. Konum
Ülke: 			

Türkiye Cumhuriyeti

Şehir: 			

Şanlıurfa

Belediye: 		
			
			

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi – Haliliye
Belediyesi

Coğrafi koordinatlar:
			

37° 13’ 23.6712” N,
38° 55’ 20.5104” E

Göbekli Tepe Güneydoğu Anadolu‘da, Şanlıurfa
ilinin 15 kilometre kuzeydoğusunda ve Örencik
Köyü‘nün 2.5 kilometre doğusunda yer
almaktadır. Alan yıldız şeklindeki bir kireçtaşı
platosunun zirvesinde yapay bir höyük ya da
‘tepedir’ ve Yukarı Mezopotamya‘da, Fırat ve
Dicle nehirlerinin arasında, Toros Dağları’nın
eteklerinde, ‘Bereketli Hilal‘ olarak bilinen
bölge içinde bulunmaktadır.
Göbekli Tepe bölgesel bir işaret konumundadır.

kuzeydoğusundaki
Germuş
Bölgesi‘nin
en yüksek noktasında bulunmaktadır.
Alan, güneyde Suriye‘ye doğru genişleyen
Harran Ovası üzerinde yer almaktadır,
kuzeydoğusunda Karacadağ, kuzeyinde Toros
Dağları bulunmaktadır, batısında ise sıradağlar
ufka hükmetmektedir.

2.1.2. Göbekli Tepe ve Sınırı
Göbekli Tepe‘nin tam ortasında yer alan
arkeolojik bölge, bir kireçtaşı platosunun
üzerinde, 9 hektar büyüklüğündedir ve yaklaşık
300 metre çapında bir alana yayılmıştır.
Platonun geri kalan kısmı da çok sayıda
arkeolojik buluntuya rastlanan kültürel bir
peyzajdır.
Bölgenin tamamı yaklaşık 126 hektar
büyüklüğünde olan ve koruma altındaki 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanı’nı oluşturmaktadır.
Alanın yasal sınırları platonun sırtlarını takip
ederek platonun doğal başlangıcı olan kayalık
bölgeye ulaşmaktadır (Şekil 4‘te sarı renk ile
gösterilen çizgi).

Şekil 1:Göbekli Tepe’nin Türkiye içerisindeki konumunu gösteren harita Şekil 2: Alanın şehirdeki konumunu gösteren harita
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Öte yandan alanı korumak ve sınırlarını
belirlemek için çekilmiş olan çit, halihazırdaki
görünebilir sınırı oluşturmaktadır. El değmemiş
görüntüyü korumak adına ve topografik
koşulların sonucu olarak arkeolojik alanın yasal
sınırları dışındaki hazine mülkiyetindeki kamu
arazilerini de ilgili kurumların izinleri dahilinde
çit daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde
çekilmiştir (Şekil 4‘te gri renk ile gösterilen
çizgi).
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı çevreleyen
alan, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’nun 23/02/2016 tarihli ve 1940
numaralı kararıyla 3. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tecil edilmiştir. Söz konusu alan
461 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.

2.1.3. Yasal Statü
Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 63.
maddesi, Türkiye’deki koruma ile ilgili olan
en yüksek hukuki çerçeveyi teşkil eder. Bu
maddeye göre Devlet tarih, kültür ve tabiat
varlıklarının korunmasını sağlar ve bu amaçla
destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.
Koruma ile ilgili olan esas kanun, 14/07/2004
tarih ve 5226 Sayılı Kanun ile değişik,
23/07/1983 tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. Bu
kanunun amacı korunması gerekli taşınır ve
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları tanımlamak,
yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu
konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını
alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit
etmektir.
‘‘Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı başlıca yasal
statüsü ‘‘arkeolojik sit alanı’’dır. 2863 Sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu sit
alanını şu şekilde tanımlar: ‘’tarihöncesinden
günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin
ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini
yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür
varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal
yaşama konu olmuş veya önemli tarihi

hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti
yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli
alanlardır.’’
Göbekli Tepe höyüğü ve kireçtaşı plato,
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 27/09/2005 tarihli,
422 numaralı kararı ile 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. 1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı’nı çevreleyen alan,
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 23/02/2016 tarihli, 1940 numaralı
kararı ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescillenmiştir.
Arkeolojik sit alanlarının korunma ve
kullanım koşulları ile ilgili ilkeler Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 tarihli ve 658 nolu İlke Kararı
‘‘Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
Koşulları’’ ile belirlenmiştir. Bu düzenlemeye
göre, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ‘‘korumaya
yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak sit alanlarıdır’’. 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı’na yapılacak, bilimsel araştırmalarla
ilişkili olmayan herhangi bir müdahale
yasaklanmıştır ve bu yasağa sadece yapılaşma
değil, tarımsal faaliyetler ve ağaç dikimi de
dahildir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda,
alanın arkeolojik değerlerinin korunmasını
dikkate alarak hazırlanması gereken yapılaşma
faaliyetlerine koruma - kullanma koşulları
kapsamında izin verilmiştir.
Alanın 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescillenmesi yerleşmedeki her türlü müdahale
için ilgili koruma bölge kurulunun izninin
alınması gerektiği anlamına gelmektedir.
Bu kısıtlamalar uygulamada alanın devlet
malı statüsünde olmasıyla güvence altına
alınmıştır. Göbekli Tepe gibi bir taşınmaz kültür
varlıkları 2863 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi
ile ‘‘devlet malı niteliği’’ taşımaktadır. Alanın
kanunen devlet malına dönüşümü 2007 yılında
sonuçlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren tepede
tarımla ilgili tüm faaliyetler durdurulmuştur.
Bununla birlikte 3. Derece Sit Alanı’nın bazı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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kısımları özel mülkiyete aittir.
Bunun yanı sıra Göbekli Tepe 2013 yılında ‘Ören
Yeri‘ statüsü kazanmıştır. Kanunen tanınan
bu statü, alana girişlerde ücret alınmasını
da sağlayan turizm altyapısı uygulamalarının
yürütülmesini kapsamaktadır.

Şekil 3: Göbekli Tepe ve Örencik, havadan görünüm

Şekil 4: Göbekli Tepe Arkeolojik Sit Alanı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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2.2. ALANIN TANIMI
Alanın Kısa Tanımı
Göbekli Tepe ismi, höyüğün normalde düz olması gereken kireçtaşı platonun üstünde
dalgalı bir tepe ve çöküntü dizisi oluşturan büyük bir toprak tepesi şeklinde olan
görünümünü isabetli bir biçimde tanımlar. Göbekli Tepe’de İlk Neolitik dönemde (MÖ
9/10. bin yıl) karmaşık avcı/toplayıcı gruplar tarafından yapılmış megalitik taş yapılar ve
anıtsal olmayan pek çok yapı yer almaktadır. Bu yapıların bölgeler arası bir kült merkezi
olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Anıtsal yapılar bölgeler üstü Neolitik ritüel merkezi
olarak yorumlanmıştır ve T biçimli dikilitaşların hakim olduğu, mimari ve sanatsal açıdan
oldukça sofistike taş yapılardır. Bu yapılar 1,500 yıllık bir süre içerisinde sürekli olarak
(yeniden) inşa edilmiş, kullanılmış ve (kasıtlı olarak) gömülmüştür ve 1995 yılından
itibaren yapılan kazılarla kısmen açığa çıkarılmıştır. Neolitik yapılar bir kireçtaşı platonun
üzerinde yükselmektedir; bu plato, yapılar için görkemli bir yükselti sağlamakla kalmayıp
aynı zamanda taş yapıların inşa edilmesinde kullanılan hammaddeyi de sağlamıştır.
Yapılarda kullanılan taşların aynı bölgeden geldiği , alan genelinde bulunan ve Neolitik
döneme tarihlenen taş ocaklarından ve işlik alanlarından anlaşılmaktadır. Göbekli Tepe
arkeolojik alanının bitki örtüsü, ot ve çalıların oluşturduğu bozkırımsı bir yapıdadır ve
höyüğün tepesinde, bölgeye hakim konumdaki tek bir dut ağacı bulunmaktadır.

Şekil 5: Göbekli Tepe’nin havadan görünümü
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Şekil. 6: Göbekli Tepe Alan Haritası
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Şekil 7: Göbekli Tepe Kazı Planı, 2012
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Şekil. 8: Kazılmış ve henüz kazılmamış yapılar, yeraltı radarı, 2013
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Göbekli Tepe höyüğü günümüzde bir kazı
alanıdır. Höyükteki toprak dolgu birikimi
alandaki sürekli yapılaşma faaliyetleriyle
ilişkilendirilebilmekte ve aynı zamanda
yukarıda bahsedilen megalitik yapıların
(kasıtlı olarak) gömülmelerini de karakterize
etmektedir. 15 metreye varan Neolitik dolgular
bilimsel araştırmanın şu anki durumuna göre,
Neolitik yapılaşma faaliyetlerinin belirlendiği
en az iki ana tabakaya ayrılmaktadır: Şu ana
kadar ortaya çıkarılan en eski katman olan
III. Tabaka’da MÖ 9600 ila 8700 yılları arasını
kapsayan Çanak Çömleksiz Neolitik A (PPNA:
Early Pre- Pottery Neolithic A) dönemine ait
yapılar, II. Tabaka‘de ise MÖ 8700 ile 8200 yılları
arasını kapsayan Çanak Çömleksiz B (PPNB:
Early Pre-Pottery Neolithic B) dönemine ait
yapılar bulunmaktadır.

Bu dikilitaşlar taş duvarlarla ve sekilerle
birbirlerine bağlanmışlardır ve her zaman
ortadaki, daha büyük boyutlu olan bir çift T
biçimli kireçtaşı dikilitaşa dönüktür. Ortada
yer alan büyük dikilitaşlarda eller ve kıyafet
parçaları gibi antropomorfik özellikler
betimlenirken, daha küçük dikilitaşların
bazılarında bol miktarda hayvan ve sembolik
kabartmalar bulunmaktadır. Bu tasvirler
dikilitaşların üzerine bazen düz bazen de üç
boyutlu olarak işlenmiştir.

Alanın güneyindeki yamaçta bulunan ana kazı
alanındaki kazılar sonucunda, III. Tabaka’ya
tarihlenen 4 adet yuvarlak- oval taş yapı (A,
B, C ve D Yapıları) keşfedilmiştir. Bu yapılar
alanın merkezini oluşturmaktadır ve burası
alanın kendini ziyaretçilerine sunduğu yerdir.
Bu anıtsal yapılar 10-30 metre genişliğindedir
ve büyük, yekpare, kireçtaşından T biçimli
dikilitaşlarla
karakterize
edilmişlerdir.

Şekil. 9 (solda) ve 10 (sağda): A Yapısı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Şekil 11: B Yapısı

Şekil 12: B Yapısı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Şekil 13-16: C Yapısı

13

14

15

16
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Şekil 17 (sol üst), 18
(sağ üst) ve 19 (sağ
alt): D Yapısı
Karşı sayfa: Şekil
20 (sol üst), 21 (sağ
üst), 22 (sol alt) ve
23 (sağ alt): E, F, H,
G Yapıları
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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A-D anıtsal taş yapıları, mevcut durumda alanın
mimari anlamdaki en önemli unsurlarıdır. 2010
yılından bu yana yapılan kazı çalışmalarında
ana kazı alanının korunmasını sağlayacak bir üst
örtünün yapım hazırlıklarına odaklanılmıştır.
Bu üst örtünün yapımına başlanmıştır ve 2017
yılının başlarında tamamlanacaktır.
Tepedeki hem kazılmış hem de gömülü olan
yapı ve kalıntıları içeren, kaydedilmiş arkeolojik
bulguların boyut ve yapıları çeşitlidir ve bu
durum platonun tamamına dağılmış olan yüzey
buluntularından da bilinmektedir.

Şekil 24: D Yapısı ve içerisindeki dolgu malzemesi

Yapılan jeofizik araştırmaları sonucunda III.
Tabaka’daki taştan anıtsal yapıların sadece
güney yönüyle sınırlı olmadıkları, alanın
tamamında bulundukları tespit edilmiştir.
Örneğin höyüğün kuzeybatısında yürütülen
çalışmalar III. Tabaka’ya tarihlenen bir diğer
megalitik yapının (H Yapısı) varlığını ortaya
koymuştur.
Tabaka III büyük oranda, yuvarlak-oval
biçimli anıtsal yapıların gömülme işleminin
bir sonucudur. Bazı noktalarda bu yapıların
kasıtlı olarak gömüldükleri ve/veya höyüğü
çevreleyen
yamaçlardan
kaynaklanan
kaymalar nedeniyle üzerlerinin örtüldüğü
görülmüştür. Yapılar genellikle kireçtaşı
döküntülerinden oluşan çok büyük miktarda
malzemeyle dolu olarak bulunmuştur ve bu
malzemeler arasında çakmaktaşı kalıntıları
ve (nadiren) çakmaktaşından aletler ve bol
miktarda hayvan kemiği de vardır. Söz konusu
hayvan kemikleri tarihöncesi dönemdeki
büyük çaplı ziyafetlerden kaynaklanmış olabilir.
Yapıları dolduran dolguların bileşimi gömülme
işleminden önce bazı eserlerin (doğal
boyutlardaki insan başları, hayvan heykelleri ve
taş tabaklar gibi kireçtaşından eserler) yapıların
içine özenli şekilde doldurulması, gömme
işleminin alanda gerçekleştirilen ritüellerle
ilişkili olduğu varsayımını kuvvetlendirmektedir.
Göbekli Tepe‘deki 1.500 yıllık insan faaliyetleri
II. Tabaka’nın daha genç yapıları ile devam
eder. Bu yapılar tepenin güney ve kuzeybatı
bölümünde ortaya çıkarılmıştır. Daha küçük

Şekil 25: C Yapısı’nın tabanı üzerinde keşfedilmiş erkek yaban domuzu heykeli ve taş tabaklar
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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olan bu yapılar III. Tabaka’daki bazı inşa
geleneklerinin devam ettiğini gösterir, ancak
genel anlamda boyutlarda bir küçülme söz
konusudur. Daha eski olan döneme (III.
Tabaka) kıyasla, II. Tabaka’nın yapıları dörtgen
planlıdır, genelde 3m x 4m ölçülerindedir ve
yapılar taş duvarlardan ve mozaik benzeri
(terazzo) tabanlardan oluşmaktadır. Bu
yapılarda T biçimli dikilitaşlara ya çok az
sayıda ya da hiç rastlanmamaktadır. T biçimli
dikilitaşlar III. Tabaka’da olduğu gibi simetrik
şekilde düzenlenmiştir ancak çoğunlukla bu
dikilitaşlardan sadece merkezdeki iki tanesi
mevcuttur.
Arkeolojik alan, Göbekli Tepe‘nin megalitik
yapılarının üzerinde inşa edildiği kireçtaşı
platoyu da kapsamaktadır. Platonun çıkıntılı
yapısı Neolitik Dönem’de hem taş ocağı hem de
işlik olarak hizmet etmiştir ve platonun Göbekli
Tepe’nin anıtlarını inşa etmede taş ocağı olarak
kullanılmasına tanıklık eden çok sayıda iz
mevcuttur. Arkeolojik çalışmalar sonucunda,
T biçimli kırık dikilitaşlar, ana kayaya açılmış
çukurlar, muhtemelen ‘terazzo’ tabanların
karıştırıldığı alanlar, anlamı hala belirsiz olan
taş çukurlar, sarnıç benzeri çöküntüler ve
yüzeydeki diğer çeşitli ögeler gibi işlenmiş
taşların bulunduğu çok sayıda taş ocağı ve
atölye olarak kullanılmış alan ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca platonun her yerinde çakmaktaşından
yapılmış çok sayıda alet yer almaktadır.
Bütün bunlar göz önüne alındığında, plato
yüzeyinin Neolitik Dönem boyunca insan eliyle
önemli değişimlere sahne olduğu sonucuna
varılmaktadır.

Şekil 26: II. Tabaka yapıları

Şekil 27: Kuzey plato

Şekil 28: T dikilitaşlı taş ocağı, kuzey plato
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Şekil 29 (solda):
Duvar içine yerleştirilmiş bezemeli giriş
taşı

Şekil 30 (altta):
Tarıma alınan en eski tahılların yabani
varyantlarını ve Göbekli Tepe ritüel
topluluğunun maddi kültüründeki
ana unsurların mekansal örtüşmesini
gösteren Yukarı Mezopotamya haritası.

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Alanda bulunan kalıntılara, plato yüzeyinde
olduğu kadar tepede yapılan kazılar
sonucunda da ulaşılmıştır. Sanatsal niteliği
olağanüstü olan, genellikle hayvan ve nadiren
insan tasvirleriyle bezenmiş olan çok sayıda
ikonografik eser bulunmuştur. Söz konusu
örnekler, 2009 yılında Göbekli Tepe‘nin güney
yamacında bulunan sözde ‘totem direği‘ (şu
anda Şanlıurfa Müzesinde sergilenmektedir)
gibi heykel biçimindedir. Sıkça rastlanan
buluntular arasında çeşitli taş aletler, işlenmiş
kireçtaşı levhalar ve oval formlu, bazalttan
yapılmış havanlar gösterilebilir. Çapları 0,5
metre ile 1 metre arasında değişen kireçtaşı
halkalar ve ‘giriş taşları‘ gibi bir dizi eserin
anlamı hala belirsizdir, bunlardan giriş taşları
yapılara erişimde rol oynamış olabilir.
Bütün arkeolojik kanıtlar Yukarı Mezopotamya
bölgesindeki Göbekli Tepe‘nin karmaşık avcı
toplayıcı gruplar tarafından merkezi bir buluşma
yeri olarak kullanıldığını göstermektedir.
Bu buluşmalar büyük olasılıkla ritüeller
ve ziyafetlerle bağlantılı olmalıdır. Göbekli
Tepe ağırlıklı olarak, kamusal ya da törensel
kullanım açısından özel bir işleve işaret eden
bir mimariden oluşmaktadır. Yapıların yerleşim
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alanı olarak kullanıldığını akla getiren ocak ya
da ateş yerleri (şömine) gibi mimari elemanlar
yalnız son dönemde ortaya çıkarılmıştır. Bu
önemli mimari ögeler ve buluntular alanda aynı
dönemde yerleşim ve/veya işlik alanlarının
da var olduğu anlamına gelmektedir. Göbekli
Tepe‘nin bölgeler üstü önemi, Türkiye‘de Sefer
Tepe ve Karahan ile Suriye‘de Jerf el Ahmar,
Tell Qaramel ve Tell Abr 3 gibi Göbekli Tepe’nin
200 kilometre yarıçapındaki alanda yer alan
höyüklerde bulunan, T biçimli dikilitaşlar ve
bezemeli nesneler gibi benzer kültür kalıntıların
tekrarlanmasıyla daha iyi anlaşılmıştır. Buradan
hareketle, bu alanların tümünün ortak bir
Neolitik kült topluluğuna ait olma ihtimali akla
gelmektedir.
Göbekli Tepe‘nin arazi içerisindeki bağlamı
düşünüldüğünde, öne çıkan konumu Erken
Neolitik yerleşmeler arasındaki bölgeler üstü
ağda ‘yüce‘ bir mevkiye işaret etmiş olabileceği
düşünülmektedir.
Platonun
zirvesindeki
topografik mevkisi nedeniyle uzaklardan
dahi görülebilen bir olan bu mevki çevredeki
ovaların geniş ölçeklerde görülebilmesini
sağlar. Öte yandan, bölgenin ekolojik ve arazi
koşullarının alanın seçilmesinde stratejik bir

Şekil 31: Erken Neolitik Dönem’de Göbekli Tepe etrafındaki hayvan topluluklarının dağılımı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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rol oynadığı muhtemeldir. Bereketli Hilal‘in
kuzeyinde bulunan alanın yakın çevresinin ev
sahipliği yaptığı bitki türleri arasında yabani
einkorn ve emmer buğdayları ve arpa (daha
sonraları evcilleştirilen) sayılabilmektedir.
Göbekli Tepe‘deki insanlar bu bitkilerin
yabani atalarından hasat elde etmişlerdir
ancak bu bitkiler, ilerleyen bir kaç yüzyıl
içerisinde evcilleştirilmiş olacaktır. Göbekli
Tepe‘nin yakın çevresinin aynı zamanda çok
çeşitli hayvan türlerinin o dönemde yaşamış
olduğu ve bu türlerin coğrafi dağılımının
bu alanda yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Alanda bulunan hayvan kalıntıları üzerinde
yapılan incelemelerle tarihöncesi dönemdeki
avcıların yaban hayvanların bir kısmını
avladıkları anlaşılmıştır. Özetle, Göbekli
Tepe’nin etrafındaki alan bazılarının ilerleyen
dönemlerde evcilleştirilecek farklı bitki
ve hayvan türlerinin yaşadığı bir yerdi. Bu
nedenlerle bölge, son derece doğru bir biçimde,
Güney Batı Asya’nın Neolitikleşme sürecinin
‘çekirdek bölgesi’ olarak nitelendirilmiştir.
Göbekli Tepe, karmaşık bir avcı-toplayıcı grubun
böylesi anıtsal yapıları nasıl ve tam olarak hangi
amaçla inşa ettiği gibi birçok soruyu akıllara
getirmeye devam etmektedir. Aynı zamanda

Şekil 32: Göbekli Tepe’nin çevresi ve peyzaj bağlamı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

bu anıtsal yapıların kullanımda oldukları
dönemde nasıl göründükleri, üzerlerinde bir
çatı bulunup bulunmadığı ya da kullanıldıktan
hemen sonra gömülüp gömülmedikleri halen
belirsizliğini korumaktadır.
Yapıtların gömüldükten sonra amaçlarını
koruyup
korumadıkları
bilinmemektedir.
Dikilitaşların en üst kısımlarının belki de
gömüldükten sonra da görünür durumda
kaldıkları ve ‘buna uygun olarak’ kullanılmaya
devam ettikleri yönünde bazı ipuçlarına
rastlanmaktadır. Görünüşe göre Göbekli
Tepe‘nin Orta PPNB’de (MÖ. 8.000) aktif
kullanımının sona ermesinin ardından alanın
varlığı bir süre daha bilinmeye devam etmiştir.
En azından genel olarak bölgede daha eski bir
‘dinle’ bağlantılı olan ‘özel bir yerin’ var olduğu
fikrinin mevcut olduğu akla gelmektedir. Bu
durum bazı yapılar üzerinde nadiren gözlenen
tahribat izlerinden anlaşılmaktadır.
Göbekli Tepe‘de Taş Devri sonrasına ait
yegane inşaat faaliyeti platonun güneyindeki
‘Roma Gözetleme Kulesi‘ ve yakınlarındaki
sarnıçtır. Neredeyse kare şeklindeki, kule
benzeri yapının taş temelleri aynı bölgede
görülebilmektedir. Söz konusu kule yapısının
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Roma-Bizans
İmparatorluğu’nun
doğu
sınırında Parthlara karşı inşa edilmiş savunma
amaçlı yapıların (limes) bir parçası olduğu
düşünülmektedir. Özellikle platonun güney
kısmının Harran Ovası’na doğru uzanması ve
3 yöne doğru iyi bir görüş imkan sağlaması
bu varsayımı güçlendirmektedir. Göbekli Tepe
arazisinin tarımsal amaçlarla kullanılması da
muhtemelen Roma İmparatorluğu döneminde
başlamış ve Orta Çağ ve modern zamanlarda
da devam etmiştir. Daha geç dönemlerdeki bu
tarımsal kullanım, gömülü olan Neolitik yapıları
etkilememiş gibi görünmektedir.
Göbekli Tepe’nin Neolitik bir yer olarak kayıtlara
ilk kez girişi Şikago ve İstanbul üniversitelerinin
1960‘larda
birlikte
yürüttükleri
yüzey
araştırmaları sonucunda gerçekleşmiştir1
ancak höyükte gömülü halde bulunan mimari
yapıların Klaus Schmidt‘in 1994‘teki keşfine
kadar farkına varılmamıştır. Arkeolojik kazılar
1995 yılında başlatılmıştır. Bu tarihten bu
yana Göbekli Tepe‘deki kazı çalışmaları ve
incelemeler Alman Arkeoloji Enstitüsü ve
Şanlıurfa Müzesi işbirliğiyle yürütülmektedir.
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2.3. ALANIN VE BULUNDUĞU PEYZAJIN
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Göbekli Tepe bölgenin doğal topografik yapısı
içerisinde hemen fark edilen bir konumdadır ve
Germuş tepelerinin en yüksek noktasındadır.
Alan aynı zamanda tepesindeki dut ağacı
sebebiyle de uzaklardan fark edilebilmektedir.
Bu ağaç bir ‘dilek ağacı‘ olarak görülmekte,
özellikle
kadınlar
tarafından
ziyaret
edilmektedir. Ağaç ve hemen yanındaki 4 adet
mezar bölgede yaşayan insanlar tarafından
ziyaret edilmektedir. Göbekli Tepe Höyüğü
2007 yılında devlet malı olana kadar tarım
alanı olarak kullanılmıştır. Toprağın sürülmesi
sonucunda ortaya çıkan kahverengi toprak
örtüsü, tepenin platonun geri kalanından ayırt
edilmesini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.
Göbekli Tepe günümüzde aktif olarak kazı
çalışmalarının yürütüldüğü ve uygun altyapı
yatırımlarıyla giderek önem kazanan bir
turizm noktası konumundadır (detaylar için
Bölüm 4’e bakınız). Tepeye, alanın ‘1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı‘ olarak ilan edilmesinden
kısa bir süre önce ekilmiş olan zeytin ağaçları
da, alanın bitki örtüsünün önemli bir parçasını
oluşturmaktadır.

Şekil 33: Örencik Köyü ve Göbekli Tepe’nin batı/kuzeybatısındaki kireçtaşı ocağı
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Şekil 34: Batı/güneybatıdan Göbekli Tepe’nin çevresi

Şekil 35: Doğu yönünden Göbekli Tepe’nin çevresi
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Göbekli Tepe ve şu anda onu çevreleyen
alan, bozkır benzeri, ağaçsız ve akdiken (alıç)
haricinde daha yüksek bitkinin bulunmadığı
bir yapıya sahiptir. Göbekli Tepe, eskiden
burada bulunan tarihöncesi fıstık ve badem
ağaçlarından oluşan bozkır ormanın içinde
gelişmiş günümüze bozulmadan ulaşmış
kültürel bir alandır. Harran Ovası’nın açık
düzlükleri Göbekli Tepe‘nin güney/güneydoğu/
doğu yönünde uzanırken peyzajın kuzey
bölümüne dağlık, kayalık bir coğrafi yapı hakim
durumdadır ve alanda tarihöncesi dönemden
beri önemli bir bozulma olmamıştır. Bölgenin
kırsal yapısı değişmemiş ve küçük köy ve
yerleşim yerleriyle örülmüş durumdadır.
Göbekli Tepe çevresindeki arazi genellikle
otlatma (keçi, inek) amaçlı kullanılmaktayken
ovalar tarlalarla kaplıdır. Yoğun miktarlarda
kuru ve sulu tarım söz konusudur. Ekilen bitkiler
genellikle arpa ve buğdaydır, bunlara ek olarak
pamuk, üzüm ve fıstık da yetiştirilmektedir.
Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından
başarıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmaları
çerçevesinde birçok çam ağacı dikilmiştir.
Bölgenin kayalık yapısı, burayı kireçtaşı
ocağı bakımından zengin kılmakta ve bu
ocaklardan bir tanesi alanın yakın çevresinde
bulunmaktadır. Çoğu Göbekli Tepe‘nin
kuzeyinde olmak üzere, bu bölgede ‘‘1. Derece
Arkeolojik Sit Alanı’’ olarak ilan edilmiş başka
höyükler de bulunmaktadır. Gürpınar (Edene),
Diphisar ve Karatepe bunlardan bazılarıdır.
Yeni yapılan asfalt yol, yapılan kazı çalışmaları
ve turistik gelişmeler sayesinde alana daha
kolay erişim sağlanmış olsa da, Göbekli Tepe
hala net bir uzaklık ve yalıtılmışlık duygusuyla
karakterize edilmektedir. Bu durum, alanın
tarihinin anlaşılması ve anımsanmasına katkı
yapmasının yanında, güncel durumda alanın
deneyimlenmesi açısından da elzemdir. Alanın
soyut ve somut durumu ve çevresiyle olan
ilişkisi halen el değmemiş durumdadır. Bu
noktada bölgenin modern görsel müdahalelere
maruz kalmamış olması, alanın doğal sessizliği
ve gürültüye sebep olabilecek kaynaklardan
uzak olması kadar önemlidir.

Alanın ve çevresinin korunmasını garanti
altına almak adına - alanın kendine özgü
karakterine ve önemine katkıda bulunan yakın
ve genişletilmiş çevresi –Göbekli Tepe’nin
etrafındaki alan Tampon Bölge olarak, ek bir
koruma bölgesi olarak hizmet etmek üzere
seçilmelidir. Son dönemlerde, yaklaşık 2180
hektarlık bir alan Göbekli Tepe için Tampon
Bölge olarak belirlenmiştir. Tampon Bölge’nin
daha detaylı bir tanımı Ek A başlığı altında
bulunabilir.

2.4. ÖNERİLEN DÜNYA MİRAS ALANININ
ÖNEMİ
2.4.1. Kültürel Önem (Anlam) ile İlgili
Beyan
Göbekli Tepe (MÖ 9,600-8,200) iki ana unsurdan
oluşmaktadır: 1) insan yapımı bir höyük (yapı
kalıntıları da dahil olmak üzere, tabakalı
arkeolojik dolgu birikimlerinden oluşan) ve 2)
üzerinde yapıların inşası sırasında malzeme ve
yer sağlayan bir kireçtaşı plato. Göbekli Tepe
uluslararası, bölgesel ve yerel öneme sahiptir.
İçinde bulundukları el değmemiş ortamlarıyla
buluntuları ve yapıları, kendine özgü bir
arkeolojik peyzaj oluşturmaktadır.
Göbekli Tepe, dünyada insan elinden çıktığı
bilinen ilk anıtsal yapı örneğidir. Söz konusu
taş yapılar ölçek ve boyut açısından devasadır
ve Erken Neolitik dönemden başka bir örneği
bilinmeyen bir mimari ve sanatsal kalitededir.
Yapıların mimarisi, sofistike malzeme bilgisi ile
son derece gelişmiş megalitik yapı kültürüne,
yapı tekniklerine ve özenli sanatsal becerilere
sahip olunduğuna tanıklık ederken, böylesi
bir alanın varlığı, yapım sürecine dahil olan
karmaşık avcı toplayıcı toplulukların toplumsal
çaba ve iş bölümü ile karakterize edilen,
olağanüstü sosyal organizasyon düzeylerinin
kanıtıdır.
Mimari bileşenlere özel anlam vermek amacıyla
soyut ve gerçekçi ikonografi kullanımı özellikle
bu kadar erken bir dönemde sıra dışıdır ve bu,
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Göbekli Tepe’nin karmaşık bir inanç sistemiyle
birlikteliğinin ve doğal çevresiyle olan yakın
ilişkilerini göstermektedir. Göbekli Tepe’nin
tarihöncesi yapı bileşenleri ve kireçtaşı
platonun tepe noktasındaki hakim konumu,
buranın büyük buluşmalarla bağlantılı olarak
bir araya gelinen törensel bir buluşma yeri
olduğunu akla getirmektedir.
Devam eden arkeolojik ve biyoarkeolojik
çalışmalar da söz konusu törensel toplantıların
bölgeler üstü niteliğini ortaya koymuştur.
Alanın bölgeler üstü etkisi, karakteristik
mimari elemanlarıyla - özellikle T biçimindeki
dikilitaşlarla vurgulanmıştır ve bu dikilitaşlar
Yukarı Mezopotamya bölgesindeki diğer
arkeolojik alanlardan da bilinmektedir. 2. ve 3.
Tabakalarda ve daha geniş bir alandaki diğer
arkeolojik alanlardan da bilinen bazı belirli
mimari elemanların tekrar eden kullanımı,
yapı geleneklerinin ve bunların sembolik
anlamlarının 1.500 yılı aşan bir sürede
devamlılık gösterdiğinin kanıtıdır.
Göbekli Tepe’deki yapı faaliyetlerinin ölçeği,
Neolitik dönem için tipik bir özellik olan ve
besin üretici yaşam tarzına geçişini gösteren,
bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmelerinin
başlangıcı ile ilişkilendirilebilir. Buna paralel
olarak, alanın gösterdiği karmaşık inanç
sistemi, o dönemin dünya görüşünde meydana
gelen bir değişikliği de yansıtmaktadır, böylece
insanların hayvanlar üzerindeki kontrolünü
uygulanabilir hale getirmektedir. Sonuç olarak
alanın karakteristik özellikleri ve buluntuları
ve bunların neredeyse dokunulmadan 12.000
yıldır korunmuş olması Göbekli Tepe’yi Eski
Dünya‘nın Neolitikleşmesinin anlaşılmasında
anahtar bir yer haline getirmektedir.

2.4.2. Göbekli Tepe’nin Üstün Evrensel
Değerinin Öznitelikleri (höyük ve kireçtaşı
plato)
Öznitelikler, bir miras alanının sahip olduğu
değerleri ifade eden ve alanın kültürel
öneminin anlaşılmasına katkıda bulunan
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fiziksel özellikleridir. Öznitelikler, alanın
özgünlük ve bütünlüğünün değerlendirilmesi
adına somut bir temel oluşturmaktadır2 ve
ideal bir alan yönetim planı alanın tasdik
edilmiş özniteliklerinin sürdürülebilir ve uzun
vadeli korunmasının güvence altına alınmasını
sağlamalıdır. Bu bölüm Göbekli Tepe için
kapsayıcı prensiplere sahip bir yönetim planı
geliştirilirken göz önünde bulundurulması
gereken özniteliklerin kısa bir özetini sunmayı
amaçlamaktadır.
Birbiriyle örtüşen ama aynı zamanda farklı
iki özelliği - insan yapımı arkeolojik höyük
ile kireçtaşı plato - barındıran Göbekli Tepe
tarihöncesi döneme tarihlenen arkeoloji, doğal
bileşenler ve görece yeni (Roma ve daha geç
dönemlere ait) ögelerden oluşmaktadır. Bunlar
arasında, Göbekli Tepe’nin kültürel önemine
katkıda bulunan fiziksel öznitelikler aşağıda
listelenmiştir:
Arkeolojik Höyüğün Özellikleri:
1. Kireçtaşı platonun tepesindeki hakim
konumu;
2. Höyüğü oluşturan ve aynı zamanda alana
ismini veren karakteristik şekil;
3. Höyüğün içeriği: kazı çalışmaları ile
çıkarılmış olan ve halen gömülü bulunan
- hem taşınabilir hem taşınmaz ancak hala
in-situ durumdaki - kalıntılar ve dolgunun
yanı sıra eski yapıların yapımında ve
gömülmesinde kullanılan malzemeler;
4. Kazılan
alanlarda
ortaya
çıkarılan
tabakalanma;
5. Tarihöncesi yapıların – kazılmış ya da
kazılmamış – birbirlerine göre olan in-situ
konumlanmaları;
6. Bu yapıların düzen, tasarım ve biçimleri
kadar onları oluşturan elemanların
özellikleri;
7. Sırasıyla kireçtaşı platonun ve alanı
çevreleyen arazinin sağladığı, tepenin
hemen yakınında ve genişletilmiş alandaki
konumu;
8. Tepenin platoyla ve içinde bulunduğu
konumla arasındaki görsel ilişki: tepenin
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üstünden plato ve çevresi yönlerindeki ya
da tam tersi yönlerdeki manzaralar.

listeye eklenebilme olasılığı göz önünde
bulundurulmalıdır.

Kireçtaşı Platonun Özellikleri:

2.4.3. Değerler

1. Platonun, çevreleyen
araziyle alakalı
olarak konumu;
2. Platonun, yıldız şeklindeki yatay yüzeyi ve
eğimli dikey kesiti de dahil olmak üzere,
ayırt edici şekli;
3. Platonun, yatay ve dikey doğal bileşenlerini
de kapsayan içeriği;
4. Platonun yatay yüzeyindeki, tarihöncesi
insan hareketlerinin - hem taşınabilir hem
taşınmaz ancak hala in-situ durumdaki tüm kalıntıları ve izlerini kapsayan içeriği;
5. Platoyu kuşatan arazinin sağladığı, hemen
yakındaki ortam;
6. Plato ve çevresi arasındaki görsel ilişki:
platodan çevresindeki peyzaj manzaraları
ya da tam tersi yönlerdeki manzaralar.

Göbekli
Tepe’nin
kültürel
öneminin
değerlendirilmesi, farklı paydaşların alana ve/
veya alanın içerisindeki bileşenlere atfedilen
özelliklerinin anlaşılmasına dayanmaktadır;
bu da Göbekli Tepe’yi anlamak ve alanı
sürdürülebilir bir şekilde yönetmek açısından
önemlidir.

Bunlara ek olarak, alanın karakterine dair
göstergeler kadar alanda deneyimlenebilen
uzaklık ve yalıtılmışlık hissi ve alanın tamamında
hissedilebilecek doğal dinginlik, somut
özelliklerde olmasalar da Göbekli Tepe’yi
karakterize eden önemli ana öznitelikler
arasındadır.

Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihlenen
Göbekli Tepe, dünyadaki bilinen ilk anıtsal yapı
örneğidir. Alanda bulunan ve insan elinden
çıkmış taş yapılar boyut ve ölçek açısından
devasadır ve Erken Neolitik dönemde eşine
rastlanmayan gelişmiş bir sanatsal ve mimari
niteliğe sahiptir.

Alandaki Roma dönemine ait gözetleme kulesi
ve yakınlarındaki sarnıç, dut ağacı ve 4 adet
kabrin bulunduğu Müslüman mezarlığı gibi
daha yeni elemanlar alanın ikincil öznitelikleri
arasında görüldüğünden yukarıdaki ana
öznitelikler listesine dahil edilmemişlerdir.
Bu ikincil öznitelikler alanın sahip olduğu ve
korunması gereken belirli içsel/dışsal değerleri
ortaya koymakla beraber alanın olağanüstü
evrensel
değerine
doğrudan
katkıda
bulunmayan özelliklerdir. Yine de, yönetim
planında bu ögelerin korunmasına değinilmesi
gerekmektedir.
Son olarak yukarıda sıralanan özniteliklerin
eksiksiz
olduğu
düşünülmemelidir,
Göbekli Tepe’de devam ettirilen bilimsel
araştırmalarda yeni özniteliklerin gün yüzüne
çıkarılması durumunda, bunların yukarıdaki

Mimari açıdan bakıldığında, Göbekli Tepe’deki
insan elinden çıkmış anıtsal yapılar büyüklük
ve adet bakımından dikkat çekicidir ve bu
yapı formu türünün bilinen ilk örneğidir. Bu
yapıların mimarileri ve ikonografileri özel bir
törensel işleve işaret etmektedir. Bu yapılar
büyük olasılıkla dini törenler (cenaze gibi) ve
büyük ziyafetler için kullanılmıştır. Alanın aynı
zamanda bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını
akla getirebilecek yapı kalıntılarına ya da ilişkili
ögelere ait kanıtlar şu ana kadar oldukça
kısıtlıdır. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak
kazı çalışmaları bu tarz yapı örneklerinin
keşfedilmesine olanak tanıyabilir.

Bir kültürel miras alanı, değerler bağlamında
genel olarak iki kategoriye ayrılır: içsel ve dışsal
değer. Bir miras alanının içsel değeri; alana
atfedilen değerin ‘kendi içinde’ bulunduğu
fikrine dayanan değerlerdir. Göbekli Tepe’nin
içsel değerleri sırasıyla şunlardır:
Tarihi Değer

Göbekli Tepe’nin karakteristik mimari
ögelerinin - bilhassa T biçimli dikilitaşlar - Yukarı
Mezopotamya’daki benzer arkeolojik alanlarda
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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tekrar etmesi de alanın tarihi değerine katkıda
bulunmaktadır. Belirli mimari ögelerin - II .
ve III . Tabaka’da olduğu kadar daha geniş bir
alandaki diğer yerleşmelerde de - tekrar tekrar
kullanılması, bölgedeki yapı geleneklerinde ve
bunların sembolik anlamlarında 1.500 yılı aşan
bir tarihsel devamlılığın kanıtıdır.
Sanatsal açıdan bakıldığında ise Göbekli
Tepe’nin, üzerlerinde insansı detaylar, hayvani
ve soyut şekiller betimlenen bol miktarda
rölyef, heykel ve diğer objeler barındırdığı
görülür. Bu betimlemeler sadece yapımlarında
uygulanan anıtsal tarzdaki sıra dışı kalite
açısından değil, diğer Neolitik alanlarda yalnızca
münferit olarak karşımıza çıkan motiflerin farklı
birleşimlerinden oluşan karmaşık sembolizm
sistemi açısından da eşsizdir.
Kanıt Değer3
Göbekli Tepe’deki insan elinden çıkmış
yapılarının anıtsal karakteri, ileri derecedeki
bir yapı kültürüne sahip olan bir tarihöncesi
topluluğun var olduğunun kanıtı niteliğindedir.
Aynı zamanda alandaki yapılar Göbekli Tepe’yi
inşa edenlerin, gerek uygulama gerekse
yapılarda kullandıkları malzemelerin özellikleri
konularında bilgi sahibi olduklarına delil olarak
gösterilebilir.
Öte yandan, alanda yürütülmüş olan inşaat
faaliyetlerinin büyüklüğü göz önünde
bulundurulduğunda, bu yapıları inşa edenlerin
iş bölümü ve lojistik geliştirebilme gibi
kabiliyetlere sahip olması gerekmektedir.
Sonuç olarak Göbekli Tepe, Göbekli Tepe’nin
keşfine kadar avcı-toplayıcı toplumlarla
ilişkilendirilmeyen gelişmiş seviyedeki sosyal
organizasyon yapısına sahip bir tarihöncesi
topluluğun varlığına şahitlik etmektedir.
Alanın kanıt değeri ayrıca tepede keşfedilen
mimari ögeler ve diğer eserler üzerindeki
ikonografi kullanımıyla da - hayvanların,
insansı ögelerin ve soyut formların betimlenişi
- açığa çıkmaktadır. İkonografinin kullanımı
yalnızca Göbekli Tepe’yi inşa edenlerin gelişmiş
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

sanatsal yeteneklerine tanıklık etmeyip, aynı
zamanda o dönemin doğal çevreyle yakından
ilişkili olan ve insanların hayvanları kontrol
etmesinin uygulanabilir bir seçenek olduğu
fikri üzerinden dünya görüşünde meydana
gelen bir değişimi de yansıtan karmaşık bir
inanç sistemine ve bunlarla ilişkili olan törensel
geleneklere de işaret etmektedir. Göbekli
Tepe’nin keşfinden önce, bu özelliklerin insanlık
tarihinin bu kadar erken bir döneminde ortaya
çıktığı bilinmemekteydi.
Kireçtaşı platosunun sağlamış olduğu, yapıların
bulunduğu ortamın çevreye hakim konumu,
Göbekli Tepe’deki anıtların törensel işlevleri
akılda tutularak yerleştirildiklerini göstermeye
hizmet ederken, alanın ölçeği ve boyutları
kadar, keşfedilen hayvan kemiği kalıntıları
Göbekli Tepe’nin, ziyafetlerin de dahil olduğu
bölgeler ötesi buluşmalarla bağlantılı olan
törensel bir yer olduğunu akla getirmektedir.
Göbekli Tepe’de ortaya çıkarılan arkeolojik
ve biyoarkeolojik kalıntılar, Çanak Çömleksiz
Neolitik Dönem’deki yaşamın sosyal, teknolojik,
organizasyonel, dinsel ve toplumsal yönlerine
yeni bir bakış açısı getirmektedir. Buna göre
Göbeklitepe bölgeler üstü bir merkez olarak
ortaya çıkmış ve bulunduğu bölgedeki bazı
çevresel ve kültürel koşullar, anıtsal yapıların
buraya inşa edilmesinde rol oynamıştır.
Tarihöncesi dönem üzerinde çalışan arkeolog
ve biyoarkeologlar, alanın özelliklerini ve
buluntularını Neolitik Dönem için tipik
olan besin üretici yaşam biçimine geçişi
de işaret eden bitkilerin ve hayvanların
evcilleştirilmesinin başlangıcı ile Göbekli
Tepe’nin muhtemel ilişkisinin kanıtları olarak
yorumlamaktadırlar.
II. Tabaka yapıları, inşa eden kişiler tarafından
kullanımlarının ardından kasıtlı olarak gömülen
daha alttaki III. Tabaka yapılarının sadece bazı
bölgelerde üstüne denk gelmesi de alanın kanıt
değerine katkıda bulunmaktadır. Söz konusu
daha genç yapıların dizilişi, III. Tabaka’daki
yapıların varlığından haberdar olunduğuna ve
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böylelikle alandaki tarihi dokuya karşı duyulan
saygının ve bilginin devamlılığına kanıt sunar.
Bunun
yanında,
tarihöncesi
yapıların
bulunduğu yer olan kireçtaşı plato Neolitik
dönem boyunca yoğun bir şekilde insanların
çeşitli müdahaleleri nedeniyle şekil değiştirmiş
ve günümüzdeki biçiminden ve görünümünden
anlaşıldığı üzere, Göbekli Tepe’deki anıtların
inşası sırasında gerek yer gerekse hammadde
sağlamıştır. Alandaki Roma dönemine ait yapı
faaliyetlerinin izleri, Göbekli Tepe’nin Neolitik
Dönem’den sonra da insanlar tarafından
kullanıldığının kanıtıdır. Sonuç olarak, hem
tarihöncesi hem de daha sonraki dönemlere
ait buluntu ve yapılar kireçtaşı platoyla
birlikte alanın bir kaç bin yıllık sürede ortaya
çıkışı ve kullanımına kanıt oluşturan ve ayırt
edilebilir bir yerel simge olan arkeolojik peyzajı
oluşturmaktadır.
Bilimsel Değer
Tarihi ve kanıt değerine katkıda bulunan
eşsiz karakteristiği nedeniyle, Göbekli Tepe
aynı zamanda oldukça büyük bir bilimsel
değer taşımaktadır. Alandaki araştırmalar ve
arkeolojik kalıntılar, kültür ve medeniyetin
doğuşuyla ilgili birçok anahtar soruya cevap
olabilme potansiyeli taşımaktadır. Göbekli Tepe
halihazırda Eski Dünya’nın Neolitikleşmesinin,
bir diğer deyişle avcı-toplayıcı yaşam
biçiminden yerleşik geçim ekonomisine geçişin
anlaşılmasında anahtar arkeolojik alan olarak
kabul edilmektedir.
Alanın bilimsel değeri, anıtsal yapıların 12.000
yıldan daha uzun bir süredir neredeyse hiç
bozulmadan günümüze ulaşmış olmaları
nedeniyle daha da artmıştır. Yapıların, yapanlar
tarafından kasıtlı bir şekilde gömülmesi ve
daha sonraki yapıları inşa edenlerin gömülü
yapılarla ilgili devam eden bilgileri ve
duydukları saygı, anıtsal yapıların sıra dışı bir
şekilde korunmasıyla sonuçlanmıştır. Bu da
Göbekli Tepe’yi gerçek bir zaman kapsülü ve
devam eden araştırmalar için sıra dışı bir veri
kaynağı haline getirmektedir.

Duyusal Değer
Göbekli Tepe’nin kendine özgü arkeolojik
peyzajı ve kireçtaşı platonun sağladığı daha
geniş bir doğal ortam içindeki konumu, alanın
sağladığı eşsiz duyusal deneyim için olduğu
kadar, alanın tarihini ve anlamını kavrayabilmek
açısından büyük önem teşkil etmektedir.
Göbekli Tepe’nin yalıtılmışlığı ve dinginliği
kadar, bozulmamış çevresi de alanın kendine
özgü karakterine katkıda bulunmaktadır.
Öte yandan Göbekli Tepe’nin kendisi de
geçmişe açılan bir pencere olarak özel bir
yerde bulunulduğu hissiyatını vermektedir.
Alan, ziyaretçilerini geçmişe doğru yolculuğa
çıkarıp, günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar
uzanan süreçte yaşadığı evrimi gösterdiği sıra
dışı bir deneyim sunmaktadır. Göbekli Tepe
ne kelimelerle tam olarak ifade edilebilecek
ne de estetik ya da benzeri diğer duyusal
tecrübeler açısından sınıflandırabilecek, varlığı
yadsınamaz olan ve alanın ruhuna katkıda
bulunan özel bir hisse sahiptir.
Yukarıda belirtilen değerlerin yanı sıra,
bir miras alanı dışsal olarak adlandırılan
değerlere de sahiptir. Bunlar alandan elde
edilebilecek - ya da paydaşlar tarafından elde
edebileceği umulan - değerler ve faydalar
olarak ifade edilebilirler. Bu değerler şu şekilde
tanımlanabilir:
Sosyal Değer
Göbekli Tepe sıra dışı bir yer duygusu
taşımaktadır. Yüksek konumu, yalıtılmışlığı ve
doğal sakinliği kadar tarihöncesi dönemlerde
törensel amaçlar için kullanılmış olması
buranın bir ‘’özel alan’’ olarak nitelendirilmesini
ve bu ‘‘özel alanın’’ bölgenin daha sonraki
sakinlerinin ilgisinin devamını sağlamıştır.
Tepenin ortasındaki açıklıkta 4 adet mezar
ve eskiden bölgedeki kadınlar tarafından
ziyaret edilen bir dut ağacı – genelde dilek
ağacı olarak bilinmektedir – bulunmaktadır.
Buranın bakımı halen kazı çalışmalarına katılan
yöre insanı tarafından yapılmaktadır. Buradan
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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da anlaşılacağı üzere yerel halk alana önem
atfetmeye devam etmektedir.
Kazı çalışmalarına katılan yerel halktan işçiler
halihazırda kendilerini alanla özdeşleşmiş
hissetmekte ve alanın bakımı konusunda büyük
sorumluluk duygusu taşımaktadırlar. Bunun
yanında Göbekli Tepe’nin sadece civardaki halk
- özellikle de Örencik sakinleri- için değil aynı
zamanda daha geniş bölgedeki çevre köylerde
yaşayan insanlar için de önem taşımaya devam
etmesi olasılığı vardır. Bunun başarılabilmesi
için insanların alanın arkeolojik ve peyzaj
ögeleri hakkında bilgilerinin arttırılması ve
alanın ilerleyen dönemlerdeki gelişmesi
adına katılımcı yaklaşımların benimsenmesi
gerekmektedir.
Eğitici ve Rekreasyonel Değer
Alanın ruhu, Göbekli Tepe’de tecrübe edilen
ve kısmen bozulmamış olan konumdan
kaynaklanan yalıtılmışlık ve doğal dinginlik
kadar, alanı çevreleyen peyzajın bozulmamışlığı
da rekreasyonal değeri olan bir atmosferin
yaratılmasında katkıda bulunmaktadır. Bu
atmosfer alanı ziyaret edenlere otantik
ve benzeri olmayan algısal bir deneyim
sunmaktadır. Alanın rekreasyonal değeri,
ileride alanın taşıdığı bütün değerler arasındaki
denge göz önünde bulundurularak dikkatlice
yapılacak tesislerle arttırılabilir.
Göbekli Tepe ve civarının sunmuş olduğu bu
benzersiz rekreasyonal deneyim, muazzam
eğitici değeriyle bir bütünlük oluşturmaktadır.
Alan, araştırmacılara olduğu kadar yerel, ülke
içerisinden ve ülke dışından gelen ziyaretçilerin
avcı-toplayıcı yaşam biçimine ilişkin bilgi
edinmeleri ve alanın Neolitik Dönem’de sahip
olduğu bölgeler üstü önemi öğrenmeleri
fırsatını sunmaktadır. Alandaki taşınabilir ve
taşınmaz arkeolojik bileşenler Göbekli Tepe’nin
daha iyi anlaşılmasını sağlarken, devam eden
kazılar ziyaretçilere alanda yürütülen bilimsel
çalışmaların teorik ve pratik yapısı hakkında
bilgi edinme imkanı sağlamaktadır. Alanın
eğitici potansiyeli halihazırda alana düzenlenen
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okul gezileriyle değerlendirilmeye başlanmış
olmakla birlikte bu potansiyelden daha çok
yararlanılmasının sağlanması gerekmektedir.
Ekonomik Değer
Göbekli Tepe halihazırda bölgenin en önemli
cazibe merkezlerinin başında gelmektedir (son
dönemdeki politik karışıklıklardan önce) ve
her yıl artan sayıda ziyaretçi çekerek, bölgenin
turizm sektörüne çok önemli bir ekonomik
katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
Alanın ekonomik değeri, bölge insanının
ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlama
potansiyelinden
kaynaklanmaktadır.
Bu
potansiyele sadece büyüyen turizmden
kaynaklanan ekonomik iş potansiyelinin
değerlendirilmesiyle değil, aynı zamanda
yerel halkın alan ve çevresinde yürütülecek
aktivitelere
katılımlarının
sağlanmasıyla
ulaşılması gerekmektedir. Alanın, Örencik
Köyü sakinlerinin yürütülen kazı çalışmaları
ve
araştırmalar
sırasında
istihdam
edilmesiyle şimdiden bölge insanı üzerinde
olumlu ekonomik etki yaratmış olduğu
gözlenebilmektedir.
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Bölüm 3
Araştırma ve Koruma Durumu
20 yılı aşan araştırma tarihçesiyle Göbekli
Tepe bugün faal bir arkeolojik kazı alanıdır.
Göbekli Tepe aynı zamanda şu sıralar salt kazı
alanından bir ‘miras alanına’ geçiş evresine
eşlik eden koruma ve turizm geliştirme
faaliyetlerine tanıklık etmektedir. Bu bölüm
Göbekli Tepe’de yürütülen araştırma projesi
hakkında bilgi vermekte, geçmişteki ve ileride
yapılması planlanan araştırma aktivitelerini
ana hatlarıyla belirtmekte ve alanın güncel
koruma durumu gözden geçirilmektedir.

3.1 KAZILAR VE ARAŞTIRMA
3.1.1 Araştırma Projesi ve Katılımcıları
Projenin bir önceki yürütücüsü Prof. Dr. Klaus
Schmidt’in 2014 yılı Temmuz ayındaki vefatının
ardından, Göbekli Tepe’deki kazılar Şanlıurfa
Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nün (DAI, Berlin) yakın
desteğiyle yürütülmektedir. DAI (Almanya)
tarafından yürütülen araştırma projesi Dr.
Lee Clare tarafından koordine edilmektedir
ve Prof Dr. Mehmet Özdoğan, Doç. Dr. Necmi
Karul (İstanbul Üniversitesi) ile Prof. Dr. Gülriz
Kozbe (Batman Üniversitesi)
tarafından
oluşan bir bilimsel danışma kurulu tarafından
denetlenmektedir. Ayrıca, Harran Üniversitesi
(Prof. Dr. Mehmet Önal), araştırma projesine
her dönem katılan öğrencileriyle büyük katkı
sağlamaktadır.
Projenin ana iştirakçilerinden biri de
biyoarkeolojik
analiz
çalışmalarından
sorumlu olan Münih Ludwig-Maximilians
Üniversitesi’dir. Karlsruhe Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi de (Almanya) 2005 yılından beri
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projeye alanın üç boyutlu taramasını yapmak
suretiyle dahil olmuş, Toronto Mcmaster
Üniversitesi (Kanada) ise Göbekli Tepe’de
ortaya çıkarılan obsidiyenlerin kaynaklarının
belirlenmesini kapsayan araştırmalarıyla 2009
yılından beri projeye katkı sunmaktadırlar.
Küresel Miras Fonu (Global Heritage Fund GHF) toplumsal kalkınma, koruma planlaması
gibi konularda destek sunarak araştırma
projesine katkıda bulunmaktadır; söz konusu
alanlardaki sorumluluğu Göbekli Tepe’nin
yeni resmi sponsoru olan Doğuş Holding /
Şahenk İnisiyatifi üstlenmektedir. Son olarak,
Göbekli Tepe’nin ikonografisinin incelenmesi
disiplinlerarası bir projenin parçası olup DAI
(Dr. Lee Clare) ve Edinburg Üniversitesi (Prof.
Trevor Watkins) önderliğinde yürütülmektedir
ve bu çalışmaya uluslararası bir araştırma
grubunun (Our Place: Our Place in the World)
üyeleri de katılmaktadır.
Şu anda kazı çalışmaları, biri ilkbaharda
diğeri sonbaharda ve her biri altı-sekiz hafta
uzunluğunda olmak üzere iki dönemde
gerçekleştirilmektedir. Her dönem için
alanın yakınındaki Örencik köyünden 50- 60
işçi ve uluslararası akademisyenlerden ve
öğrencilerden oluşan 20-25 kişilik bir grup bir
araya gelmektedir. Ancak son dönemde, iki
adet kalıcı üst örtü inşası sürecinde Göbekli
Tepe’deki kazı çalışmalarına ara verilmiştir.
DFG’nin araştırma projesinin önümüzdeki
üç yıllık evresinde (2016-2019) herhangi bir
kazı çalışması yapılmayacak ya da oldukça
sınırlı alanlar kazılacaktır. Söz konusu dönem,
kazılmış olan malzemenin (arkeolojik ögeler ve
buluntular) değerlendirmesine ve analizlerine
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ek olarak alanda gerekli olan sağlamlaştırma ve
koruma işlerine ayrılacaktır.

3.1.2 Kazı ve Araştırma Etkinlikleri
Göbekli Tepe’deki kazı ve araştırma çalışmaları,
höyüğün çeşitli noktalarında - güneydoğu
tepesi, güneydoğu ve güney yamaçları - ve
kireçtaşı platonun birçok yerinde 1995 yılında
başlamıştır. 1996 yılından beri kazı çalışmaları,
bugün ‘ana kazı alanı’ ya da ‘Güneydoğu
Çöküntüsü’ olarak adlandırılan güney yamaçta
yoğunlaşmıştır. A,B,C ve D Yapıları burada
bulunmaktadır ve keşfedilme sıralarına göre
isimlendirilmişlerdir. Platonun batısındaki E
Yapısı 1995 yılında belgelenmesine rağmen
anıtsal bir yapının temel seviyesi olduğu
sonraki dönemlere kadar anlaşılamamıştır; F
ve G Yapıları ise 2008 yılında yürütülen kazı
çalışmalarında keşfedilmiştir. 2009 yılında
‘Kuzeybatı Çöküntüsü’ alanında iki yeni kazı
alanı daha açılmıştır ve H Yapısı bu alanda
gün yüzüne çıkarılmıştır. Kireçtaşı ana kayaya
kadar ulaşması gereken derin sondajlar 2015
yılı Bahar döneminde tamamlanmıştır. Kalıcı
üst örtü inşa çalışmaları 2017 yılının başlarında
tamamlanacaktır.
Kazı çalışmalarına paralel olarak çeşitli bilimsel
konularla ilgili araştırmalar da yürütülmektedir.
Bunlar arasında arkeobotanik, antropolojik
ve arkeozoolojik araştırmalar sayılabilir.
İkonografik araştırmalar ‘Our Place: Our
Place in the World’ projesi kapsamında
yürütülmektedir.
Keşfedilen
arkeolojik
kalıntıların incelenmesi ve korunması
araştırma projesi açısından büyük önem arz
etmektedir ve söz konusu eserlerin önemli
bazı örnekleri Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde
sergilenmekte ve/veya depolanmaktadır. 2016
yılından itibaren Göbekli Tepe yakınlarındaki
alanlarda çevresel koşulların araştırılması ve
peyzaj arkeolojisi çalışmaları alanlarında ilave
araştırmalar yapılacaktır.
Göbekli Tepe’de şu ana kadar gerçekleştirilmiş
olan ve ilerde gerçekleştirilmesi planlanan
araştırma ve kazı çalışmaları Alman Arkeoloji

Enstitüsü tarafından hazırlanan ve 2010-2021
yıllarını kapsayan Araştırma Planı’nda tarif
edilmiştir. Göbekli Tepe araştırma projesinin
ana hedefleri Araştırma Planı’nda belirtildiği
üzere şunlardır1:
•

Göbekli Tepe höyüğünün ve onu oluşturan
dokunun daha detaylı incelenmesi,
alanın mimarisinin, ikonografisinin ve
onu inşa eden toplulukların tam olarak
anlaşılabilmesi;

•

Arkeofauna ve arkeobotanik kalıntıların,
yabani hayvan ve bitkilerin insanlar
tarafında kullanımının daha kapsamlı ortaya
çıkarılabilmesi ve eski koşulların yeniden
canlandırılabilmesi için araştırılması;

•

Özellikle Güneydoğu ve Kuzeybatı
çöküntülerini örtecek olan üst örtüler
yapılarak, keşfedilen arkeolojik mirasın
korunması ve muhafaza edilmesi;

•

Keşfedilen
buluntuların
bilimsel
olarak
değerlendirilmesi,
sonuçların
yayınlanması; yerel, ulusal ve uluslararası
topluma ve bilim dünyasına sunulması.

Araştırmalar
‘avcı
toplayıcı
yaşam
biçiminden tarım ve hayvan yetiştiriciliğine
dayalı bir yaşam tarzına geçiş’ temasının
yeniden değerlendirilmesine ve Göbekli
Tepe kült topluluğunun en eski bitki ve
hayvan evcilleştirmesindeki rolü üzerine
yoğunlaşmaktadır. Araştırma Planı, halihazırda
var olan iki kazı alanına – ana kazı alanını yer
aldığı Güneydoğu Çöküntüsü (A-D Yapıları)
ve Kuzeybatı Çöküntüsü’ndeki arkeolojik
kazı alanına (H Yapısı) – odaklanmaktadır.
Kazılar sadece Bilimsel Araştırma Planında
belirtilen parametrelere göre ilerleyecektir
ve yapılması planlanan üst örtülerin altında
kalan alanlara odaklanacaktır, bu alanlardaki
koruma mikro-arkeolojik araştırmalara imkan
tanıyacaktır. Genel amaç ortaya çıkarılan
bütün buluntuları, kaçakçılığa hedef olabilecek
taşınabilir buluntular hariç, bulundukları yerde
korumaktır. 2016 yılından itibaren Göbekli Tepe
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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yakınlarındaki alanlarda çevresel koşulların
araştırılması ve peyzaj arkeolojisi çalışmaları
alanlarında ilave araştırmalar yapılacaktır.

3.1.3 Veri Yönetimi, Verilere Ulaşılabilirlik
ve Verilerin Dağıtımı
Veri
yönetimi;
araştırma
sonuçlarının
ulaşılabilirliği ve dağıtılması da dahil olmak
üzere,
Alman
Arkeoloji
Enstitüsünün
sorumluluğu altındadır. Arkeolojik bilgiler ve
veri kaynaklarının yönetimi sırasında Türk
yasal mevzuatına uyulmakta, Alman Arkeoloji
Enstitüsü tarafından geliştirilen standartlar
takip edilmekte ve enstitünün teknolojik
altyapısından faydalanılmaktadır.
Göbekli Tepe’de gerçekleştirilen araştırma
projesi sonucunda hem analog hem dijital
olarak, büyük miktarda materyal belgelenmiştir.
Bu belgelendirme çalışmaları, alanın ve onun
bileşenlerinin envanterinin yapılmasını, alanda
yapılan arkeolojik müdahalenin kazı günlükleri
şeklinde kaydının tutulmasını, her kazı birimi
hakkında detaylı bilgilerin harita ve plan
formlarında verilmesini, objelerin, kesitlerin ve
diğer arkeolojik buluntuların çizimleri şeklinde
kayda geçirilmesini, biyoarkeolojik kalıntılar
ve buluntular için veritabanı oluşturulmasını,
fotoğraf arşivini vb. kapsamaktadır.
Bu belgelendirme çalışmalarının çoğu Alman
Arkeoloji Enstitüsünün (DAI) Berlin’deki
ana merkezi bünyesinde depolanmaktadır.
Arkeolojik kayıtların dijital versiyonları DAI’nin
ana merkezindeki harici sabit diskler ve
yedek sunucularında ve Köln Üniversitesi’nin
sunucularında
depolanmış
durumdadır.
Ayrıca proje kapsamında Coğrafi Bilgilendirme
Sistemi’nden de (CBS) faydalanılmaktadır ve elde
edilen veriler uygun şekilde derlenmektedir.
Uzun vadede CBS’nin daha yalın bir formunun
çevrimiçi olarak ulaşabilmesi planlanmaktadır.
Şanlıurfa Müzesi’ne teslim edilen buluntuların
envanterlenmesi için müzenin kendine ait bir
veritabanı bulunmaktadır.
Elde edilen arkeofaunal veriler OssoBook adlı
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program aracılığıyla kaydedilmiş olup bu veriler
çevrimiçi olarak ulaşılabilir konumdadır. Bu
veriler an itibariyle Münih Ludwig Maximilians
Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi’nin ve
Bavyera Bilim Akademisi’nin yedekleme
sunucularında depolanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kanunlarına
uygun olarak, Göbekli Tepe’de yürütülen
araştırmalarda elde edilen veriler ilgili
makam ve sorumlularla paylaşılmış ve bu kişi
ve kurumlar için ulaşılabilir kılınmıştır. Türk
makamları tarafından verilen kazı izninin
bir parçası olarak, kazı çalışmalarını yürüten
ekip yıllık kazı raporları hazırlar ve araştırma
sonuçları Türkiye’de yürütülen pek çok
projenin yaptığı gibi yıllık olarak düzenlenen
Kazı Sonuçları Toplantısı’nda sunulmaktadır.
Yapılan bütün yayınlar Ankara’da bulunan
Kültür
Varlıkları
ve
Müzeler
Genel
Müdürlüğü’ne 5 kopya halinde sunulmaktadır.
Öte yandan, elde edilen bütün verilerin
DAI tarafından geliştirilmekte olan altyapı
sayesinde dijital ortama aktarılmasıyla ilgili bir
vizyon bulunmaktadır2. Ayrıca birçok bilimsel
rapor halihazırda çevrimiçi olarak ulaşılabilir
durumdadır3.
Kamuyu yürütülen araştırmalarla ilgili
bilgilendirmek adına DAI, kendi internet
sitesini geliştirmek, kazılar ve bilimsel
sonuçlarıyla ilgili yılda iki kez rapor yayınlamak
suretiyle çalışmalar sürdürmektedir. ‘Our
Place: Our Place in the World’ projesinin
bir parçası olarak, araştırma projesinin ilgili
bütün bilgilerini de içeren bir veri tabanı proje
partnerleri tarafından ulaşılabilir durumdadır
ve ileride kamuya da açılacaktır.

3.2 KORUMA DURUMU
3.2.1 Höyük
Göbekli Tepe 1995 yılından beri kazılmaktadır.
Bugüne kadar yürütülen kazı çalışmaları
sonucunda alanın %10’dan daha az bir
bölümü kısmen ya da tamamen kazılmıştır.
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Tepenin güney yamacında bulunan ana kazı
alanı tepeye dikey ve yatay olarak açılmıştır,
50 x 70 metre ölçülerinde bir alanı kaplamakta
ve kayalık zemine ulaşılan bazı bölgelerinde 5
metre derinliğe kadar ulaşmaktadır. Bu alanın
bitişiğinde, güneybatı tepesindeki komşu
kazı bölgesinde 70 x 10 metrelik bir alanda
yapılan kazılarda 2. III. Tabaka yapıları açığa
çıkarılmıştır. Tepenin kuzeybatı kısmında
şu anda iki kazı alanı mevcuttur, bunlardan
kuzeydeki (Kuzeybatı Tepesi) 40 x 30 metrelik
bir alanı, güneydeki (Kuzeybatı Çöküntüsü) ise
40 x 20 metrelik bir alanı kapsamaktadır.
Alanın büyüklüğü ve alanın içerdiği bilinen
arkeolojik kalıntıların kapsamı düşünüldüğünde,
alanın tarihini ve anlamını kavramak, inceleme
yapmak ve bilgi edinmek amaçlı yapılan kazı
çalışmaları belirli bir seviyede tutulmalıdır.
Höyüğün genel topoğrafyasının en belirgin
özelliği tepe ve çöküntü alanları dizisi biçiminde
olmasıdır. Bu topoğrafya hala el değmemiş
durumdadır ve bu nedenle ‘göbekli tepe’ adını
veren özgün biçim ve niteliği korunmuştur.
Göbekli Tepe’deki -farklı alanlarda, farklı
mevsimlerde ve farklı seviyelerde yürütülenkazı çalışmaları, hem çok kompleks bir arkeoloji
hem de sayısız kazı açması ortaya çıkarmıştır ve

her ikisinin de çok dikkatli şekilde korunması
ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Küresel
Miras Fonunun (GHF) koruma uzmanları
2011’den beri koruma değerlendirmelerini
üstlenmişlerdir. 2016 yılında, ‘Büro für
Restaurierungsberatung,
Bonn’
(Bonn
Restorasyon Danışma Bürosu) tarafından ek bir
değerlendirme daha yapılmıştır. Bu belgeler,
Göbekli Tepe için acilen gerekmekte olan
sistemli bir koruma programının hazılanmasına
yönelik olan ortak bir tutumun parçasını
oluşturmaktadırlar. Bu çalışmalar şu anda,
Göbekli Tepe’nin resmi sponsoru olan Doğuş
Holding / Şahenk İnisiyatifi tarafından finanse
edilmekte ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’yle işbirliğiyle
gerçekleştirilmektedir.
Göbekli Tepe’deki şu anki durum aşağıdaki
şekilde değerlendirilmiştir5:
Kazılmış alanların sağlamlığı ve korunması
için tespit edilen tehditler bir dizi etkenden
oluşmaktadır: İklimsel koşullar önemlidir,
bölgede yazlar kuru ve sıcak geçmekte, kışlar
ise soğuk, biraz buzlu ve neredeyse kar yağışsız
geçmektedir. Zaman zaman güçlü rüzgarlar
esmekte, yağmur suları alandaki çöküntülerde

Şekil 36 (solda) ve 37 (sağda): Geçici üst örtü, 2013 sonbahar
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ve daha alçak alanlarda birikme eğilimi
göstermektedir.
Donma-çözülme ve deprem ya da yer
sarsıntıları gibi sorunlar alan için şu ana dek
sorun teşkil etmemiştir. Alanda özellikle kış
aylarında,
ıslanma-kuruma
döngüsünün
yol açtığı toprak kaymaları gözlenmiştir.
Alandaki bitki örtüsü oldukça kısıtlı olup
kontrol altında tutulmaktadır. Alandaki
hayvanlar kazı çalışmaları için sorun teşkil
etmiş görünmemekle birlikte toprağı kazan
arıkuşlarına ek olarak kemirgen ve yılanlar
tehlike arz etmektedir. Böcekler zaman zaman
rastlanılan arı kovanları dışında zararsız
görünmektedir.
Taş duvarları birbirine bağlayan ve böylelikle
alanın belirgin özelliği olan yekpare dikilitaşları
birleştirerek Göbekli Tepe’nin daire şeklinde
anıtsal yapılarını oluşturan eski çamur
harcın aşınması alandaki esas hasar olarak
görünmektedir. Toprak ve kilden yapılmış bu
harç, büyük oranda rüzgarlar yüzünden, bir
ölçüde de her mevsim gerçekleşen donma/
çözünme ve ıslanma/kuruma döngüsünden
dolayı aşınmaktadır. İlk kazılan duvarlardaki
harç 15 ila 30 mm arasında aşınmıştır.
Aşınmanın ve ortaya çıkarılan arkeolojik
yapıları tehdit eden diğer faktörlerin kontrol

Şekil 38: Yapılması planlanan çatının tasarımı, 2011
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altına alınması için koruma çalışmaları
yürütülmektedir. Şu ana kadar yürütülen
koruma faaliyetleri çoğunlukla önleyici
karaktere sahip olup, alanın sürekli bakımını
garanti altına almayı hedeflemektedir.
Alanın korunmasıyla ilgili olarak ele alınan ilk
konu, açıktaki arkeolojik bölgelerin düzeni
ve temizliğidir. Şu ana kadar alan çok iyi
korunmuştur ve toprak kaymaları ve diğer bazı
küçük çaplı aksaklıklar dışında alana ciddi bir
zarar verilmesinin önüne geçilmiştir.
Buna ek olarak, koruma üst örtüsünün
inşa edilmesiyle arkeolojik kalıntıların
önleyici korunması garanti altına alınmış
bulunmaktadır. Yıllar içerisinde koruma amaçlı
çeşitli üst örtü yapıları araştırma alanının
üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan ilki çelikten
modüler bir sistem olup düzgün bir koruma
sağlamıştır. 2013 yılında daha iyi bir koruma
ve ziyaretçilerin daha kolay ulaşımını sağlamak
amacıyla ahşap, daha geniş ve keçeli bir üst örtü
ana kazı alanı üzerine inşa edilmiştir. Bu çatı
alanın güvenliğini oldukça arttırmıştır. Bu ahşap
üst örtü geçici bir çözüm olarak düşünülmüştür
ve nihayetinde son derece teknik bir kalıcı üst
örtü ile değiştirilecektir. Söz konusu ahşap üst
örtü 2017 yılında bitirilmesi planlanan iki üst
örtüden biriyle değiştirilecektir ve böylece
ziyaretçilere altlarında kalan arkeolojik yapılara
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bakabildikleri bir yaya köprüsü vasıtasıyla
düzgün bir ziyaret şansı sunabilecektir. Benzer
yapıdaki diğer bir üst örtü Göbekli Tepe’nin
kuzeybatı çöküntü alanı için inşa aşamasındadır.
Alanın arkeolojik kalıntılar üzerinde çevresel
ve insani faktörlerden kaynaklanabilecek
sorunlara karşı bir başka önleyici koruma aracı
ise eski duvarların hemen önlerine ve yekpare
anıtsal monolitlerin hemen diplerine çok sayıda
harçsız ve bağsız taş duvar inşa edilmesidir. Bu
önleyici teknik, anıtsal yapılar için gayet iyi bir
koruma imkanı sunmakta ancak aynı zamanda
iki önemli sakınca içermektedir.
1) Bu koruma, duvarların herhangi bir
sebepten dolayı çökmesi halinde çevresindeki
arkeolojik yapılara/kalıntılara zarar verecektir
(eklenen taşlar bazı noktalarda tarihi dokuyla
doğrudan temas halindedir).
2) Söz konusu harçsız koruma duvarları
bütün alanın görünümünü ciddi olarak
etkilemektedir ve bir uzman bir gözlemci
tarafından dahi anlaşılması zordur.
T biçimli dikilitaşlarla ilgili olarak az miktarda

Şekil 39: D Yapısı’ndaki desteklenmiş merkezi dikilitaş
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aktif koruma çalışmaları yapılmıştır. C Yapısı’nın
merkezi dikilitaşlarından olan ve iki parçaya
bölünmüş olarak bulunan 37 numaralı dikilitaş,
paslanmaz çelik dübeller ve epoksi reçinesiyle
tekrar bir araya getirilmiştir. Bunun ötesinde,
büyük yekpare dikilitaşlar kazıldıkları sırada ek
desteğe ihtiyaç duymaktadırlar; D Yapısı’ndaki
merkezi iki dikilitaş ahşap payandalar ve kazı
alanının dört bir yanına gerilen paslanmaz
çelik kablolarla desteklenerek bulundukları
yerlerde tutulmuşlardır. Bu destekleme
sistemi geçici bir çözüm olarak verimlidir.
Ancak bu geçici payanda ve kablolar alanın
içerisindeki görüntüyü hoş olmayan ve ciddi
bir şekilde bozmaktadır. Kalıcı üst örtünün
inşasının ardından, dikilitaşlar için yeni bir
destekleme konsepti uygulanacaktır. İdeal olan
çözüm: bu yekpare dikilitaşların, güvenliklerini
ve dengelerini garanti altına alacak hem
görsel,hem de dokunsal olarak müdahale
etmeyecek şekilde sabitlenmeleridir. Doku ve
görselliğin korunması eşit derecede ayrıcalığa
sahiptir.
Kış aylarında önemli bezemeli monolitler
ve bunların etrafını saran kalıntıların hassas
yönleri ahşap kutularla korunmuştur. Koruyucu

Şekil 40: Koruyucu ahşap kutular, C Yapısı
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üst örtünün altında kalacak kısımlarda artık bu
kutulama işlemine gerek kalmayacaktır.
Başarılı bir koruma planı aynı zamanda ana
amaçlar ve endişeler ile bunların her birinin
önceliklerini tanımlamalıdır6. Tanımlanmış kısa
vadeli (kritik) amaçlar arasında aşağıdakiler yer
almaktadır:
•

•

Kazıldıktan hemen sonra dağılmaya
başlayan
tarihöncesi
dönemden
kalma harçsız duvarların korunması:
Duvarlardaki dağılma, sıcaklık, nem, yağış
ve rüzgar aşındırmasındaki dalgalanmalar
tarafından
harekete geçirilmekte ve
devamlı hale gelmektedir. Üst örtülerin
inşa edilmelerinin bazı alanlarda bu riski
büyük ölçüde azaltmasına ve yapılacak
olan iki yeni üst örtünün bu çabaya daha
da destek olacak olmasına rağmen, alanın
diğer alanları hala korumasız kalacaktır. Bu
korumasız kalacak alanlar için etkilenecek
olan alanların kontrollü olarak toprakla
doldurulmaları ile kazılmış olan duvarların
derzlenmesi ve kaplanmaları aralığında
değişen bir dizi farklı koruma önlemleri
düşünülebilir.

•

konusu objelerin yüzeylerinin kararmasına
neden olmuştur. Çok ciddi bir muhafaza
sorunu olmasa da, bu ‘kararma’nın önemli
estetik sonuçları vardır ve orta vadede ele
alınmalıdır.
Yatık pozisyondaki monolitlerin önceden
yerleştirilmiş ahşap destekleri yenilenmeli
ve yeni destek konseptleri düşünülmelidir;
genelde estetik bir sorun olsa da, yatık
pozisyondaki dikilitaşlara doğru destek
sağlanması Göbekli Tepe’deki önemli
etkenlerden biridir.

Son olarak, tanımlanmış uzun vadeli amaçlar
arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
•

Öngörülen
gelecekte
dağılması
beklenmeyen kırık kireçtaşı dikilitaş ve
levhaların restorasyonu.

•

Özellikle Güneybatı Çöküntüsü (ana kazı
alanı) olmak üzere muhtemel yamaç
kaymalarının gözetimi. Yamacın sağlam
görünümü nedeniyle şu anda acil bir eylem
gerekmemektedir.

3.2.2 Kireçtaşı Plato

Kireç
sıvalı
tabanların
(‘terrazzo
tabanlar’)
korunması:
Kireç
sıvalı
tabanlar (‘terrazzo tabanlar’) tıpkı harçsız
duvarlar gibi kazıldıktan hemen sonra
aşınmaya başlarlar. Şu anda bu tabanları
korumanın en makul yöntemi, geotekstille
örtüldükten sonra üstlerinin ince kumla
ya da elenmiş toprakla kapatılmasıdır.
Söz konusu tabanların doğru bir biçimde
restore edilmeleri için daha fazla araştırma
gerektiğinden, hızlı (kısa vadeli) bir koruma
ve restorasyon işine girişmek doğru
değildir.

Kireçtaşı plato, tarihöncesi taş ocakları ve
işlik alanları gibi çok sayıda arkeolojik alan ve
platonun her yerinde bol miktarda bulunan
çakmaktaşı gibi taşınabilir bir çok buluntuya
ev sahipliği yapan hassas bir arkeolojik
alandır. An itibariyle platoda kalıcı bir bina
bulunmamakta, kazı çalışmaları için gerekli
bütün altyapı, konteynerler ve güneş panelleri
gibi taşınabilir ve toprağa müdahale etmeyen
yapılarla sağlanmaktadır. Ancak 2012/2013
itibariyle özellikle plato bölgesinde altyapı
geliştirme çalışmaları başlamış bulunmaktadır.
Bu çalışmalar için Bölüm 4.2’ye bakınız.

Tanımlanmış orta vadeli amaçlar arasında
aşağıdakiler yer almaktadır:

Bugün itibariyle kireçtaşı platonun doğal
koşulları, kazı çalışmalarının yan etkilerinden
etkilenmiş bulunmaktadır. Önceki kazılardan
sonucu ortaya çıkan atık toprak, alanda
muhafaza edilmiş ve yaklaşık 10 yıldır güney
platonun batı yamacında biriktirilmiştir.

•

Kireçtaşı yüzeyler üzerindeki toz ve kirin
temizlenmesi: İşlenmiş kireçtaşı dikilitaşlar
ve levhalar üzerindeki toz birikintileri, söz
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Plato aynı zamanda doğal erozyondan
etkilenmektedir ve alanın ileride gelişmesiyle
birlikte turizmin etkilerine de maruz kalacaktır.
2012/2013 yılında arkeolojik alanı çevreleyen
ve alanın korunması için kanuni zorunluluk
olan bir tel örgü dikilmiştir. Ancak tel örgü
sebebiyle Göbekli Tepe’deki arazi kullanımı
değişmektedir ve bu değişim platonun bitki
örtüsünü etkileyecektir: otlardan ve çalılardan
oluşan kısa bitki örtüsü yakınlarda yaşayan
köylülerin hayvan sürüleri tarafından - doğal bir
bitki örtüsü kontrolü olarak - tüketilmekteydi.
Tel örgünün inşa edilmesiyle alan serbestçe
ulaşılabilir bir konumda olmaktan çıkmıştır.
Bu durum alandaki bitki örtüsünün artarak
yetişmesine ve sıcak yaz aylarında arazide
yangın tehlikesine neden olmuştur.

1.

Araştırma Planı’nın ayrıntıları Ek B’de bulunmaktadır

2.

Cf. http://arachne.uni-koeln.de/drupal/

3.

Örnek olarak http://www.exoriente.org/.

4.

Cf. Dr. Lu Cooke (2013) tarafından raporlanmıştır. Ek C de
daha ayrıntılı bir koruma değerlendirmesi bulunmaktadır.

5.

John Hurd Göbekli Tepe Koruma Durumu Raporu 2014
ve GHF yıllık raporu 2012 Göbekli Tepe Koruma Planına
Doğru

6.

G. Lindlar (Yüks. Rest.) ve T. Zimmermann (Yüks. Rest.)
tarafından hazırlanan rapor, 13.06.2016.
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Bölüm 4: Alanın ve Bulunduğu Bölgenin
Gelişimi

Bölüm 4
Alanın ve Bulunduğu Bölgenin Gelişimi
Göbekli Tepe Şanlıurfa il sınırları içerisinde
bulunmaktadır. Bölgenin sosyal ve ekonomik
kalkınması adına resmi adımlar atılmaktadır.
Dolayısıyla bölge son yıllarda bir değişim
içerisindedir ve bu değişimin önümüzdeki
yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.
Turizm, bölgenin kalkınması için büyük bir
etkendir. Şanlıurfa ve Göbekli Tepe civarı,
bölgesel kalkınma ve yeni (turizm) altyapı
çalışmalarının odak noktasında bulunmaktadır.
Bu çalışmalar, bu planın yazıldığı tarih
itibariyle alanda fark edilmekte ve tüm hızıyla
sürmektedir.
Bu bölüm Şanlıurfa ve Göbekli Tepe civarındaki
bölgede yaşanan mevcut gelişmelere genel
bir bakış sunmakla beraber, bölgenin kültürel
tarihi ve sosyo-ekonomik koşullarıyla ilgili genel
bilgiler vermektedir. İkinci kısımda ise Göbekli
Tepe Arkeolojik Alanı’nı ileride bölgedeki
önemli turizm noktalarından biri olacak
şekilde hazırlamak amacıyla yürütülen mevcut
ve yapılması planlanan altyapı çalışmalarına
değinilmektedir.

4.1 ŞANLIURFA İLİ VE BÖLGESİ
4.1.1 Kültürel, Tarihi ve Sosyo-Ekonomik
Bağlam
Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde nüfus da dahil
olmak üzere Türkiye’deki bir çok alanda
muazzam bir büyüme gerçekleşmiştir. Şanlıurfa
ili özelinde bu büyüme özellikle ülke nüfusunda
kendini göstermektedir. 2000 yılı nüfus
sayımında 1,443,422 olan toplam il nüfusunun
1,892,320‘ye ulaştığı görülmektedir1. Şanlıurfa
il merkez nüfusu ise yaklaşık olarak 788,956
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

olmakla beraber hızla artan kentsel büyüme
ile daha da büyük rakamlara ulaşması
beklenmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’nin
güneydoğu illerinden biri olan Şanlıurfa,
ülkenin Suriye sınırında yer almaktadır ve bu
nedenle çok sayıda Suriyeli mülteci (yaklaşık
olarak 350.000) kente göç etmiştir.
Bir çok etnik kökenden insan barındıran
bölgede yaşayan insanların çoğunluğunun dini
İslamdır. Bölgedeki Müslümanlar Sünni ve Alevi
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Küçük bir
azınlık ise Yahudilik ve Hristiyanlık inancına
mensup durumdadır.
Şanlıurfa ekonomisi büyük oranda tarıma,
özellikle de pamuk, buğday ve arpa tarımına
dayalı durumdadır. Bu durum, bölgenin
özellikle Harran Ovası’nda geniş ekilebilir
toprakları bulunmasından kaynaklanmaktadır.
1995 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
(GAP) hayata geçirilmesi sayesinde kuru
tarımdan sulu tarıma geçilmesiyle pamuk
üretim olanakları ciddi oranda artmıştır.
Hayvancılık, ikinci sırada gelen zirai faaliyettir.
Çoğunlukla keçi ve koyun yetiştiriciliği
yapılmakla beraber artan oranda büyükbaş
hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Fakat bu
iş kolları bölgenin hızla artan nüfusu için gerekli
iş imkanlarını yaratmada yetersiz kalmaktadır.
Endüstriyel sektör görece küçük olup büyük
oranda gıda ve tekstil ürünleri ya da sulama
ve tarımda kullanılan araçların mekanik
parçalarını satan dükkanlardan oluşmaktadır.
Bu kısa bilgiler ışığında, turizmin bölgenin
kalkınmasında önemli rol oynayabilecek
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bir fırsat olarak değerlendirilmesi şaşırtıcı
olmayacaktır (bkz. Bölüm 5.1.2).
Devlet tarafından aktif olarak tanıtımı yapılan
Göbekli Tepe’nin, Şanlıurfa‘nın kültürel
değerleri ve Harran arkeolojik alanıyla birlikte
stratejik olarak bölgenin en önemli turizm
noktası olması öngörülmektedir.
Şanlıurfa uzun ve önemli bir tarihe ve zengin
bir kültürel mirasa sahiptir. Şehir, tarihsel olarak
en parlak dönemini Yunanca Edessa adı altında
antik zamanlarda ve Orta Çağ’da yaşamıştır.
Şanlıurfa, Orta Çağ’da çok uzak noktalara
ulaşan ticaret yollarının merkezi konumundaydı
ve Hindistan’a giden ticaret yolu üzerinde
geçiş noktası olarak hizmet etmiştir. Şehir,
dini bakımdan İbrahim Peygamber efsanesiyle
ilişkilendirilmektedir. İnanışa göre Hz. İbrahim
Şanlıurfa’da bir mağarada doğmuş ve burada
bir süre yaşamıştır. Ayrıca Halil-ür Rahman
Camii bahçesindeki kutsal sazanlar ve göller
de efsanenin bir parçası olarak görülmektedir.
Özellikle Yahudi ve Müslüman inançlarında
şehrin önemi bu anlamda ele alınmakta ve bu
da şehrin her yıl dini amaçlı yapılan ziyaretlere
ev sahipliği yapmasıyla sonuçlanmaktadır.
Dini motivasyonla şehri ziyaret edenlerin
yanı sıra bir çok ziyaretçi şehrin çok sayıdaki
kültürel mekanlarını keşfetmek adına şehre
gelmektedir. Şanlıurfa ayrıca Dünya Tarihi
Kentler Birliğine 2011 yılında alınmış ve kültürel
önemi tüm dünyaca kabul edilmiştir.
Şanlıurfa’nın turizmine daha fazla odaklanılması
ve Göbekli Tepe’nin artan popülaritesi
sonucunda, alan, şehrin kalkınmaya yönelik
planlamasında önemli yer tutmaktadır.

4.1.2 Şehir ve Bölgedeki Gelişmeler
Şanlıurfa’da çoğunluğu konaklama tesislerinin
sayısını arttırmaya yönelik olarak inşa edilen
yeni otellerin ön plana çıktığı, bölgenin
turistik gelişimi konusu ile ilişkili olarak
görülen bir çok değişim söz konusudur. Bu
inşaat faaliyetlerinden bazıları Şanlıurfa
tarihi şehir merkezindeki eski evlerin küçük

pansiyonlara
dönüştürülmesi
şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Tarihi şehir merkezi,
halihazırda Kültürel Mirası Geliştirme Programı
kapsamında çeşitli koruma projelerine tanıklık
etmiştir ve bu alanda yapılacak çalışmalar
Avrupa Birliği destekli ‘Şanlıurfa’da Tarih
Yeniden Canlanıyor’ projesi bağlamında devam
edecektir.
Beklenen turizm faaliyetlerinin artışına
yanıt olarak yürütülen altyapı projeleri
arasında özellikle 2007 yılında açılışı yapılan
Şanlıurfa’nın 40 kilometre kuzeydoğusundaki
GAP Uluslararası Havaalanı ve son dönemde
açılışı yapılan ve tarihi şehir merkezinde yer
alan yeni Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi sayılabilir.
2015 yılında açılışı gerçekleştirilen Şanlıurfa
Arkeoloji Müzesi ülkedeki en büyük arkeoloji
müzelerinden biridir. Müze, etrafına kurulan
Arkeolojik Park ile tamamlanmıştır ve var
olan eski arkeoloji müzesinin yerini almıştır.
Tıpkı eski arkeoloji müzesinde olduğu gibi
bu yeni müzede de Harran’da ve Güneydoğu
Anadolu’da gerçekleştirilen kazılarda ortaya
çıkarılan arkeolojik buluntularla ve elbette
Göbekli Tepe ile ilgili sergiler yer almaktadır.
Nitekim, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi‘nin bir katı
tümüyle Göbekli Tepe’ye ve burada bulunmuş
arkeolojik buluntulara ayrılmıştır. Şanlıurfa
Arkeoloji Müzesi‘ndeki bu sergileme/teşhir,
Göbekli Tepe‘yi ziyaret edenlerin gözlemlerinin
ve deneyimlerinin anlamlandırılması ve gerekli
bilgilerin sağlanması açısından büyük önem
taşımaktadır. Müzenin bu işlevine, Doğuş
Holding / Şahenk İnisiyatifi tarafından finanse
edilen ve şu anda Göbekli Tepe’nin hemen
girişinde (höyükten yaklaşık 1 km. uzaklıkta,
arkeolojik alanın giriş kapısında) inşa edilmekte
olan yeni bir bilgilendirme ve ziyaretçi merkezi
de destek olacaktır.
Şanlıurfa’nın kentsel bölgesi dışında, Göbekli
Tepe’yi çevreleyen kırsal alanda da yakın
dönemde modern altyapının geliştirilmesine
yönelik çalışmalar gözlenmektedir. Bu
çalışmalar su kanalları, yollar ve elektrik/
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Şekil 41: Doğu/Güneydoğu
yönündeki manzara: Su kanalı
inşaatları

Şekil 42: Platoda park halindeki
otobüsler

Şekil 43: Göbeli Tepe eteklerindeki
ziyaretçi binası
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sinyalizasyon sağlanması amaçlı elektrik
direkleri biçiminde kendilerini göstermektedir.
Göbekli Tepe’nin sadece 80 kilometre
kuzeyindeki Atatürk Barajı ile, tarım alanlarının
sulanması için yapılmış sulama kanallarının,
alanın yakınlarındaki peyzaja hakim olduğu,
özellikle asfalt yoldan arabayla yaklaşırken
kolaylıkla görülebilmektedir. Göbekli Tepe’nin
çevresindeki alanda bir kısmı tamamlanmış
bir kısmı halen yapım aşamasında olan geniş
bir kanal ağı bulunmaktadır. Bu durum,
şu anda alan üzerinde olumsuz bir etki
yaratmamaktadır. Göbekli Tepe, çevresindeki
geniş bir araziyi gözlemleyebilme imkanı
sunduğundan; büyük ihtimalle bu kanalların
alan üzerindeki potansiyel etkisi görsel
bütünlüğün kısıtlanması konusunda olacaktır.
Kuzeydoğu/Doğu yönlerine doğru bakıldığında,
kanalların yanındaki büyük miktarda moloz
yığını sebebiyle kanal çalışmaları kolaylıkla fark
edilebilmektedir. İnşa çalışmalarının ardından
bu yığınlar temizlendiğinde alanın görsel
bütünlüğü yeniden sağlanmış olacaktır.
Göbekli Tepe’ye daha yakın ve geniş bir alana
yayılmış olan arazide, çam ağaçları ve küçük
yerleşim birimleri manzaraya hakim olmayı
sürdürmektedir. Öte yandan, Örencik Köyü
yakınında yeni bina inşaatları ve yerleşme
yakınlarında yeni elektrik direkleri gibi
altyapı gelişmeleri de görünmeye başlamıştır.
Bölgedeki kireçtaşı ocakları da gelişme ile ilgili
bir başka faktördür. Göbekli Tepe etrafındaki
bahsi geçen gelişmeler henüz alana zarar
vermiş görünmese de bu faaliyetler peyzajdaki
değişimi göstermektedir ve tıpkı Şanlıurfa’nın
durmadan artan kentleşmesi sonucunda
ortaya çıkan çarpık kentleşme tehdidi gibi,
yakından takip edilmesi gerekmektedir.

4.2 ALANIN ALTYAPISI ve GELİŞMESİ
Göbekli Tepe ücra ancak yine de kolay ulaşabilir
bir arkeolojik alandır. Alanın güney batısında
yakın bir zamanda yapılan asfalt yol, alanı
Şanlıurfa’nın yakınlarından geçen kuzey-güney
yönlü D885 (Şanlıurfa- Diyarbakır yolu) kara
yoluna bağlamaktadır.

Alana,
Göbekli
Tepe’nin
topografik
konumundan dolayı, ziyaretçileri önce platoya
daha sonra bir girişe yönlendiren batısındaki
yoldan girilebilmektedir. Platonun diğer
yönlerine doğru kayalık arazi doğal bir sınır
oluşturmaktadır. Alan ek bir koruma önlemi
olarak 2012 yılında tel örgüyle çevrilmiştir.
Alana giriş akşamları kapalı olup, alan 24 saat
boyunca bekçilerle korunmakta, kazı alanları
kamera sistemiyle gözetlenmekte ve böylece
yüksek güvenlik standartları sağlanmaktadır.
Göbekli Tepe sadece bilimsel araştırmaların
ilgi alanına giren bir alandan, çok sayıda insan
tarafından ziyaret edilen bir miras alanına
geçiş sürecindedir. Göbekli Tepe’de 2014
yılının başlarında günlük ortalama ziyaretçi
sayısı 300’dü ve yoğun günlerde ziyaretçi
sayısı 1000’e kadar ulaşmaktaydı. Ancak son
dönemlerde bölgenin içinde bulunduğu politik
istikrarsızlık bu rakamların büyük ölçüde
düşmesine, özellikle yabancı ziyaretçi sayısında
ciddi azalmalara neden olmuştur. Mevcut
olan turizm altyapısına alanın ana girişindeki
bir ziyaretçi binası da (kazı alanına yaklaşık
1000 metre mesafede) dahildir. Söz konusu
bina tuvalet, küçük bir kafeterya, dinlenme
alanları ve hediyelik eşya bölümü gibi temel
hizmetler sağlamaktadır. Bu yapı şu anda
genişletilmektedir ve bunun bir kaç metre
kuzeyine ikinci bir yapı (Yorumlama/Gösteri
merkezi) ve bu yapıların doğusuna araç ve
otobüs park alanları inşa edilmektedir. Bu proje
Doğuş Holding / Şahenk İnisiyatifi tarafından
finanse edilmektedir.
2014 yılında bilet sistemi yürürlüğe girmiştir.
Ziyaretçilerin sadece ana kazı alanına girişlerine
izin verilmektedir. Alanda inşa edilen patikalarla
(ahşap yürüme yolları) güvenli ve keyifli bir
ziyaret güvence altına alınmıştır. Yol boyunca
yerleştirilen açıklama panoları ziyaretçilere
bulundukları alan ve onun anlamı hakkında
temel bilgiler sunmaktadır. Alanın büyük
bir kısmı ve bitişiğindeki plato ziyaretçilere
kapalıdır.
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Türk makamları tarafından Göbekli Tepe’de
turizm altyapısını oluşturmak adına geliştirilen
planlarda esasen 4 ana alan belirlenmiştir.
Bunlardan ilki Göbekli Tepe eteklerinde
oluşturulacak bir toplanma noktasıdır. Alanı
çevreleyen çitin ve korunan arkeolojik alanın
dışında kalan bu bölgede Doğuş Holding/
Şahenk İnisiyatifi tarafından finanse edilen
temel tesisler inşa halindedir.
Ziyaretçiler bu toplanma noktasından,
yakınlarda yer alan ve onları platonun
tepesine yaklaşık 900 metre kadar taşıyacak
ring servislerine binecekleri bir giriş alanına
yürüyeceklerdir.
Ziyaretçiler
platoya
ulaştıklarında, onları dinlenme alanı (teras),
hediyelik eşya mağazası ve yardımcı personel
noktası gibi tesislerin bulunduğu ikinci bir
giriş alanı karşılayacaktır. Bu tesisler platonun
üzerinde, dolayısıyla koruma altındaki
arkeolojik alan içerisine inşa edilmişlerdir.
Son olarak ziyaretçiler asıl ziyaret noktası
olan, höyüğün güneyindeki ana kazı
alanına ulaşacaklardır. Ziyaretçiler ana
kazı alanına ulaşmak için 200 metre kadar
yürüyebileceklerdir.
Ana
kazı
alanına
ulaştıklarındaysa, şu anda inşa edilmekte olan
(2016) koruma amaçlı üst örtü içinde bulunan
yaya köprüsü sayesinde arkeolojik alanın
üzerinde ve çevresinde dolaşabileceklerdir.
Bu yeni membran üst örtü sadece arkeolojik
yapıların korunması için önemli bir araç değil,
aynı zamanda alandaki ziyaretçilere sunulacak
hizmetin de en önemli ayağını oluşturacaktır.
Alandaki tek bir noktada olacak olan bu
ziyaretçi yoğunluğu, höyüğün (kuzey)batı kısmı
ve alanı çevreleyen platonun ziyaretçilere açık
olmaması nedeniyle daha da şiddetlenecektir.
Bu bölgeleri an itibariyle güvenli ve
sürdürülebilir bir şekilde turizme açmak
konusunda bir plan bulunmamaktadır. Sonuç
olarak ziyaretçi trafiği çok kısıtlı bir alanda,
yaklaşık olarak 550 metre uzunluğundaki bir
yaya yolunda yoğunlaşacaktır:
•

Platodaki girişten ana kazı alanına kadar
olan yol: yaklaşık 200 metre;
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•

Koruyucu üst örtünün içine yerleştirilen
yaya köprüsü: yaklaşık 100 metre;

•

Ana kazı alanın çevresini dolaşan yol:
yaklaşık 250 metre.

Göbekli Tepe’deki ziyaretçi akışının sezonlara
ve günlere göre değişmesi nedeniyle zamansal
anlamda yoğunluk etkisi de söz konusudur.
Alanda yaşanılacak yoğunluk iyi gözlemlenmeli,
ziyaretçi akışının yönetilmesi ve ziyaretçi
düzenlemeleri geliştirerek dikkatlice idare
edilmelidir. Bu, bölgeye gelen ziyaretçilerin
memnun ayrılmaları, sağlık ve güvenliklerinin
sağlanması için önemli olduğu kadar,
alanın uzun dönem başarıyla korunması
adına da gereklidir. Şu anda elimizde yoğun
sezondaki bir pazar gününde 1,000 kişinin
ana kazı alanı etrafında aynı anda yürüdüğü
ve geri dönülemez zararlara yol açtığı bir
senaryo bulunmaktadır. Ahşap yürüme yolu
şimdiden zarara uğramış durumdadır ve bu
nedenle sıklıkla onarılması gerekmektedir.
Uygulanmakta olan ziyaretçi yönetim ilkelerine
rağmen alan, artan oranlardaki etrafa çöp atımı
ve yangın tehlikesi (cam şişeler ve sigara içme
yoluyla) gibi ek bozulma biçimleri bakımından
hala risk altındadır.
Planlanan altyapı iyileştirmeleriyle birlikte
güvenli ve sürdürülebilir bir ziyaretçi
sirkülasyonu adına üretilen parametreler
uygulanmalı ve gelecekteki ziyaretçi yönetimi
dikkatli ve sistematik planlamaya tabi olmalıdır.

1.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türk İstatistik
Kurumu verileri, 2012, http://www.turkstat.gov.tr/
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Şekil 44: Göbekli Tepe’deki ziyaretçiler

Şekil 45: Ana kazı yolundaki ziyaretçiler

Şekil 46: Göbekli Tepe’de atılan çöpler
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Bölüm 5
Güncel Yönetim Durumu
Herhangi bir miras alanı için hazırlanan bir
yönetim sistemi, bir dizi yönetim parametresi
göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.
Yönetim sistemleri bu parametrelerin teşkil
ettiği çerçeve ve bağlam içerisinde (gelecekte)
ele alınmak durumundadır. Bu yönetim
parametreleri, var olan (ulusal, bölgesel,
yerel) kanuni ve politik çerçeveyi, var olan
kurumsal çerçeveyi ve alanın yönetimi için
ayrılmış kaynakları ve alanla ilgili paydaşları ve
paydaşların faydalarını kapsamaktadır.

5.1 HUKUKİ ve POLİTİK ÇERÇEVE
Var olan hukuki çerçeve Göbekli Tepe’nin
yönetimi için temel teşkil etmektedir. Bu
kanuni çerçeve alanın bir kültürel miras
olarak statüsünü, korunmasını ve muhafaza
edilmesinin kriterlerini belirlemektedir. Aynı
zamanda alanın korunmasında ve yönetiminde
ilgili kişi ve kurumlara yetki vermektedir. Proje
ve program biçiminde uygulanacak olan ve
Göbekli Tepe’nin yönetimi ve korunmasıyla
ilişkili olan politikalar, bu anlamda planlamanın
temelini oluşturmaktadır. Türkiye’nin kültürel
miras varlıklarıyla ilgili kapsamlı bir kanuni ve
politik çerçevesi bulunmaktadır.
Bu dokümanda yalnızca Göbekli Tepe yönetim
planı için uygun olduğu düşünülen kültürel
miras kanunları ve politika belgeleriyle alakalı
temel bilgiler verilecektir. Alan Yönetim
Planı’nın güncellenmiş bir versiyonu hukuki
ve politik çerçeveyi detaylı olarak tanımlamalı,
özellikle bölgesel ve yerel planlama şartlarıyla
ve bu şartları belirleyen hukuki çerçeveyle
uyumlu olmalıdır. Burada, Göbekli Tepe’nin
etkili ve başarılı bir yönetim için var olan
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

mekan, çevre ve yapı planlama araçlarının
belirlenmesi çok önem arz etmektedir.

5.1.1 Mevzuat
Türkiye’deki kültürel ve doğal varlıkların
korunmasıyla ilgili temel kanun Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunudur (2863
sayılı ve 23.07.1983 tarihli Kanun). Söz
konusu kanun taşınabilir ve taşınmaz kültür
ve tabiat varlıklarını tanımlamaktadır. Ayrıca
bu varlıklarla ilgili prosedürleri, aktiviteleri,
sorumluluk ve sorumluları belirlemektedir.
2863 numaralı kanunun alan yönetimiyle ilgili 2.
ek maddesinin (5226 Sayılı Kanun, 14.07.2004)
uygulanması için, Alan Yönetimi ile Anıt Eser
Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (26006 sayı ve 27.11.2005
tarihli) alan yönetimi sürecinde uygulanabilir
prosedür ve prensipleri belirlemektedir.
Düzenleme özellikle, yönetim planlarının
geliştirilmesi, uygulanması, denetlenmesi ile
ilgili prosedürleri belirlerken, alan yönetim
sürecinde, kamu kurumlarının sorumluluklarını
ve görevlerinin tanımını yapmaktadır. Alandaki
kültürel mirasın geliştirilmesi, muhafaza
edilmesi, korunması ve yönetimiyle alakalı
bütün aktiviteler 2863 sayılı Kanun ve 26006
sayılı Yönetmelik’in belirlediği düzenlemelere
uygun olmak zorundadır.
Göbekli Tepe, 2863 sayılı Kanun’un gözetimi
altında korunan bir kültürel varlıktır. Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun
vermiş olduğu 658 sayılı İlke Kararı, arkeolojik
sit alanlarının yasal koruma sistemini ve
koruma gerektiren diğer statülerin kurallarını
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belirlemektedir. Arkeolojik alanların yasal
koruma altına alınması bir derecelendirme
sistemine göre yapılmaktadır. Bu sisteme
göre koruma altına alınacak arkeolojik alanlar
birincisi en yüksek koruma derecesi olmak
üzere, birinci, ikinci ve üçüncü derece arkeolojik
sit alanı olarak derecelere ayrılmaktadırlar.
Göbekli Tepe ‘Birinci Derece Arkeolojik Sit
Alanı’ olarak belirlenmiştir ve dolayısıyla Türk
yasalarına göre taşınmaz kültür varlıklarının
sahip olabileceği en yüksek koruma
derecesindedir. Buna göre alana yapılacak, kazı
ve araştırma dışında kalan her türlü müdahale
yasaktır ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu’nun iznine tabidir.
Göbekli Tepe aynı zamanda ‘Örenyeri’ statüsüne
de sahiptir. Bu statü, alana gelenlerden giriş
ücreti alınması da dahil olmak üzere, resmi
olarak yürütülecek turizm altyapısını geliştirme
aktivitelerini kapsamaktadır. Uluslararası
ölçekte ise Lahey Sözleşmesi: Silahlı Çatışma
Halinde Kültürel Varlığın Korunması Sözleşmesi
(UNESCO, 1954) Kültür Varlıklarının Kanunsuz
İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin önlenmesi
ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili
Sözleşme (1970), Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1972),
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi (1992), Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
(2000) gibi uluslarası anlaşmalar alan yönetimi
açısından hukuki altyapı sağlamaktadır.

5.1.2 Politikalar
Güneydoğu Anadolu’da bulunan Şanlıurfa,
bölgedeki büyük ölçekteki sosyal ve ekonomik
kalkınmaya önayak olmak adına geliştirilen
çeşitli ulusal ve Avrupa Birliği destekli projelerin
öznesi durumundadır. Bu projeler, Göbekli Tepe
yönetim planını dikkate almak ve faydalanmak
durumundadır. Hukuki çerçevenin aksine,
politikalar genelde kısa vadeli, belirli sonuçlara
ulaşmayı hedefleyen ve sağlanabilen mali
kaynaklara bağlı süreçlerdir. Türkiye Turizm
Stratejisi 2023, Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP), Şanlıurfa’da Tarihi Yeniden Canlandırma
Projesi Göbekli Tepe’yi de kapsayan ulusal

düzeyde projelerdir. Turizmin gelişmesiyle
ilgili tasarılar ve aktiviteler ulusal ve bölgesel
kalkınma gündeminde bulunmakta olup
Şanlıurfa İli özelinde turizm kalkınma için odak
noktası olarak görülmektedir. Şu an için milli
turizm politikasına rehberlik eden asıl belge
Türkiye Turizm Stratejisi 2023’tür. Türkiye
Turizm Stratejisi 2023, Kültür ve Turizm Koruma
ve Gelişim Bölgeleri gibi, belirli turizm tipleriyle
alakalı çeşitli bölgesel planlama araçlarını
belirleyen bir politika belgesidir. Bu bölgelerden
biri olan ‘GAP Kültürel Turizm ve Gelişim
Bölgesi’ Şanlıurfa ilini ve dolayısıyla Göbekli
Tepe’yi kapsamaktadır. Ayrıca Şanlıurfa ili, yine
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında ele
alınan Turizm Geliştirme Koridorlarından biri
olan ‘İnanç Turizmi Koridoru’ içerisinde yer
almaktadır.
Şanlıurfa‘nın zengin tarihi ve kültürel
gelenekleriyle önemli kültür turizmi noktası
olarak tanıtımı yapılmakta, turizm projeleriyle
de Göbekli Tepe şehrin bir parçası olarak
ön plana çıkarılmaktadır. Göbekli Tepe,
Harran’daki arkeolojik alan ve Şanlıurfa’nın
kültürel değerleriyle birlikte bölgenin en cazip
turizm merkezi olarak göze çarpmaktadır.
Türkiye’nin, dünyanın en büyük turizm
fuarı olan ITB Berlin Fuarı’nın 2012 ve 2014
yıllarındaki
organizasyonlarında
yalnızca
Göbekli Tepe’ye adanmış bir stant hazırlaması
bunun bir göstergesidir. Buna ek olarak
Türkiye’deki hava limanlarındaki tanıtım
panoları ve gezi dergilerindeki tanıtım amaçlı
yazılar başta olmak üzere benzer yollardan
Göbekli Tepe’nin tanıtımı yapılmakta, alanın
sosyal medya ve popüler dergilerde devamlı
yer bulması sağlanmaktadır.
Şanlıurfa’da Tarihin Yeniden Canlandırılması
Projesi, Avrupa Birliği destekli önemli
bir
projedir.
Bu
proje
Şanlıurfa’nın
turizm potansiyelini değerlendirmeyi ve
bununla alakalı altyapının geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Bu proje, Alman Arkeoloji
Enstitüsü ve Göbekli Tepe Araştırma
Projesi’nden temsilcilerin aktif katılımıyla
geliştirilmiş olup, proje için 9.5 milyon avroluk
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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bir bütçe ayrılmış ve 2013-2017 yıllarını
kapsayan bir süre belirlenmiştir. Ayrılmış olan
bu bütçe Göbekli Tepe’de inşa edilecek, biri ana
kazı alanını diğeri kuzeybatıdaki kazı alanının
üzerinde olmak üzere, iki koruma amaçlı üst
örtüyü de kapsamaktadır. Projenin amacı
arkeolojik mirası korumak ve alanın turistik
açıdan geliştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca tarihi
şehir merkezindeki restorasyon çalışmaları,
sürdürülebilir turizm yönetimi yapıları da
canlandırma programının parçasıdır. Projenin
faydalanıcısı Karacadağ Kalkınma Ajansıdır.
Söz konusu proje kapsamında yapılacak
faaliyetlerin Göbekli Tepe alan yönetim
sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.
Daha geniş ölçekte GAP, bölgedeki tüm
kalkınma projeleri açısından çok önemli
bir rol oynamaktadır. GAP 1980’lerde Türk
hükumeti tarafından başlatılmış olup, proje
kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde,
arasında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 9 ilin
kalkınması amaçlanmıştır. Toprak ve su
kullanımını geliştirmek amacıyla başlatılmış
bir proje olmasına rağmen, sulama, enerji,
kırsal ve kentsel altyapı, sağlık ve hatta kültürel
miras gibi konuları da kapsayan bir projeye
dönüşmüştür. Göbekli Tepe’nin çevresindeki
arazi su ve sulama altyapısıyla ilgili kalkındırma
çalışmaların kapsamındadır. Dolayısıyla GAP
çerçevesindeki gelişmeler alan yönetimi
uygulanırken dikkate alınmalıdır.

5.2.1 Kurumsal Çerçeve
Göbekli Tepe’nin yönetimi için şu anki kurumsal
çerçeve aşağıdakilerden oluşmaktadır:
•

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü) vasıtasıyla
Ankara’daki merkezi hükumet;

•

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bölgesel/
yerel düzeyde sorumlu olan kişi veya
kurumlar (Şanlıurfa Valiliği - İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze
Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü,
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Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü);
•

Kültürel mirası korumayla ilgili kanunlar
tarafından yetkilendirilmiş ve bölgesel/
yerel düzeydeki kişi ve/veya kurumlar
(Alan Başkanı, Danışma Kurulu, Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu gibi Alan Yönetim
Birimleri, Alman Arkeoloji Enstitüsü ).

Ankara’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KÜVAM)
Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı yönetimi ve
korunmasıyla ilgili baş sorumlu kurumdur.
Göbekli Tepe’de yürütülen bütün araştırma ve
kazılar Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından
kontrol edilmektedir. 2863 sayılı Kanunun
35. maddesine dayanarak Bakanlık, yerli
ya da yabancı ekiplerin yıllık bazda ‘’yüzey
araştırması, sondaj ve kazı yapmasına’’ izin
verme yetkisine sahiptir.
Göbekli Tepe’deki kazı ve araştırma izinleri 19952006 yıllarında Şanlıurfa Müzesi‘ne, 2007-2014
yıllarında Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Prof.
Dr. Klaus Schmidt’e (2010 yılından itibaren
Harran Üniversitesi’nden Cihat Kürkçüoglu’nun
başkan yardımcılığında) verilmiştir. Göbekli
Tepe’deki araştırmalar Klaus Schmidt’in 2014
yılı Temmuz ayındaki vefatından beri Şanlıurfa
Müzesi’nin başkanlığında yürütülmektedir ve
Alman Arkeoloji Enstitüsü Berlin Şubesi’nden
Dr. Lee Clare tarafından koordine edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı denetleme yetkisini
alanda uygulamak adına, Göbekli Tepe’de
yürütülen – kazı, araştırma, koruma, buluntu
yönetimi de dahil olmak üzere – tüm bilimsel
çalışmaların hukuki çerçeveye ve kanunlara
uygunluğunu denetlemek ve güvence altına
almak amacıyla bir Temsilci atamaktadır.
Göbekli Tepe’deki buluntuların sorumluluğu
da Temsilci nezdinde Bakanlığa ait olup, aynı
zamanda bu buluntuların hangilerinin Şanlıurfa
Müzesi’ne nakledileceğine karar vermektedir.
Söz konusu buluntuların korunması ve
depolanması Şanlıurfa Müzesi’nin sorumluluğu
altındadır.
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2863 numaralı Kanunun 45. Maddesi,
Göbekli Tepe gibi arkeolojik alanlar için kazı
başkanlığına, kazı izniyle bağlantılı olan bir
dizi temel sorumluluklar da yüklemektedir.
Buna göre kazı başkanı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından izin verilmiş olan kazılar
esnasında bulunan taşınabilir veya taşınmaz
bütün buluntuların korunması, bakımı ve
onarımı yetkisini vermektedir. Bu planın
yazıldığı tarih itibariyle Şanlıurfa Müzesi bu
rolü üstlenmiş durumdadır. Alana yapılacak
kazı ve bilimsel araştırma amaçlı olmayan her
türlü müdahaleyle ilgili yetkili otorite Şanlıurfa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’dur.
Bu türden her türlü müdahale söz konusu
Kurul‘un iznine tabidir. Bu müdahalelere,
altyapı projeleri ve koruyucu üst örtülerin inşa
edilmesi gibi alanın korunması ile alakalı olan
müdahaleler ve ziyaretçilere yönelik altyapı
çalışmaları örnek olarak verilebilir.
Göbekli Tepe’nin arkeolojik kazı alanı
karakterinden ve nispeten yeni sayılabilecek
Ören Yeri’ne dönüşümü nedeniyle, Göbekli
Tepe alan yönetimi şu sıralarda arkeolojik
kazılar ve bunlarla ilişkili araştırma
çalışmalarının yönetimine odaklanmaktadır.
Söz konusu çalışmalar yukarıda da bahsi geçen
yasal düzenlemelere göre büyük oranda kazı
başkanının sorumluluğundadır. Ancak Göbekli
Tepe’nin salt bir kazı ve bilimsel araştırma
alanından kültürel miras alanına dönüşümü
yönetim yapısında değişikliğe gidilmesini
gerektirmektedir. Alanı idare edecek ve uzun
vadeli korumasını garanti altına alacak bir
alan yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
26006 sayılı Yönetmelikte belirtildiği üzere,
alan yönetim sistemi için kanuni gereklilikler
bulunmaktadır.
Söz konusu nedenlerden dolayı, Şanlıurfa İl
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü
Ferhat Karagözlü, 2016 yılı Aralık ayında Alan
Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2016 yılı
Aralık ayında ilgili üniversite bölümlerinden
üyelerden ve Şanlıurfa Müzesi, Alman Arkeoloji
Enstitüsü ve alanda ilgisi bulunan diğer bireyler
ve/veya kuruluşlardan gelen temsilcilerden

oluşan bir Danışma Kurulu oluşturulmuştur.
Danışma Kurulu taslak yönetim planını
inceler ve planla alakalı olarak karar verme ve
uygulamalar için öneriler sunar. Buna ek olarak
2016 yılı Aralık ayında, taslak yönetim planını
inceleyecek ve onaylayacak olan bir Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu oluşturulmuştur. Göbekli
Tepe Arkeolojik Alanı Yönetim Planı, Eşgüdüm
ve Denetleme Kurulu tarafından 17.01.2017
tarihinde onaylanmıştır.

5.2.2 Kaynaklar
Kaynaklarla ilgili durum bir anlamda Göbekli
Tepe’ nin yönetimi ile ilgili kurumsal çerçevenin
mevcut organizasyonunu yansıtmaktadır.
Gerekli kaynaklar; Kültür ve Turizm Bakanlığı
kaynaklarının dışında büyük oranda Göbekli
Tepe’deki kazılarda Alman Arkeoloji Enstitüsü
(DAI) ve onun finansman ortakları tarafından
sağlanmaktadır. Bu kurumlar araştırma
projesinin yürütülmesine odaklanmışlar ve
yönetim hususlarının finanse edilmesinin alt
bileşenlerden biri olarak kabul etmişlerdir.
Diğer ana kaynak sağlayıcı ise Türk devletidir.
Buna göre sağlanan kaynaklar aşağıdaki gibidir:
Göbekli Tepe’nin yönetimi için oluşturulan
insan kaynağı şu an itibariyle Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün çalışanları ile
Şanlıurfa Müzesi çalışanlarından oluşmaktadır.
Bunun yanında araştırma projesi kapsamında
insan kaynağı olarak, özellikle alandaki kazı
ekibi Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından
sağlanmakta ve sağlanan bu katkıyla araştırma
projesi için gerekli insani ve entelektüel ihtiyaç
giderilmektedir. Ayrıca Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, bilgi birikimiyle
düşünsel anlamda katkı sunmaktadır, kazıda
yer alan proje partnerleri ile kazı çalışmalarında
görevli yerel uzman ve işçiler de bilgi ve
yeteneklerini paylaşmaktadır.
Göbekli Tepe’nin yönetimi ile ilgili çalışmalar
için gerekli mali kaynak Türk devleti tarafından
personele ödenmek üzere Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü vasıtasıyla
sağlanmaktadır. Buna ek olarak Alman Arkeoloji
Enstitüsü (DAI) ve onun ulusal ve uluslararası
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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finansal destekçileri de Göbekli Tepe’deki
koruma ve yönetim faaliyetleri için mali kaynak
sunmaktadırlar. DAI kazı projesinin operasyonel
bütçesine katkı sağlamakta ve 2011 yılından
itibaren alan yönetimi için çalışma belgesi
hazırlanması amacıyla bütçe ayırmaktadır.
Bu finansmanın sonucu, elinizdeki dökuman
olarak vücut bulmuştur.
Alman
Arkeoloji
Enstitüsü’nün
ulusal
ölçekte, ana mali destekçilerinden biri
Alman Bilimsel Araştırma Vakfı’dır (Deutsche
Forschungsgemeinschaft,
DFG).
Göbekli
Tepe’deki kazı ve bilimsel araştırmalar
2002/2003’ten beri ve 2010 yılından itibaren
‘Projekt Urfa – Die Prähistorische Gesellschaft
Obermesopotamiens und ihre Subsistenz – der
Göbekli Tepe und sein Umfeld’ (Urfa Projesi Yukarı Mezopotamya’nın Tarihöncesi Toplumları
ve Bunların Geçimleri) adı altında olmak üzere
DFG tarafından finanse edilmektedir. ‘Urfa
Projesi’ 2021 yılında bitirilmesi planlanan uzun
soluklu bir projedir ve projenin bütçesi %90
oranında güvence altına alınmış durumdadır.
Sok dönemdeki büyük projelerden olan ve AB
tarafından finanse edilen ‘Şanlıurfa’da Tarih
Yeniden Canlanıyor’ 5.1.2 nolu Politikalar
bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. Bu
proje Göbekli Tepe’de iki koruyucu üst örtü
inşası için kullanılacak 2.5 milyon EURO’nun da
dahil olduğu bir bütçeyi içermektedir.
Göbekli Tepe’ye aktarılan diğer önemli
finansal kaynak da Doğuş Holding tarafından
sağlanmaktadır. Söz konusu Holding ile Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında
2015 yılında yapılan ve 20 yıl süreli kontrata
göre; Göbekli Tepe’de gerçekleştirilecek
tasarım, inşaat, iletişim ve kazı aktiviteleri için
ayni ve maddi destek sağlanacaktır. Şu an Doğuş
Holding, ziyaretçiler için ring servis hizmeti
sunmaktadır. Ayrıca bir bilgilendirme-sergi
binasının da yer aldığı yeni bir ziyaretçi merkezi
de projelendirilerek hayata geçirilecektir.
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5.3 MÜLKİYET
Büyük bölümü şu anda hazine mülkiyetinde
olan (ve Alan Yönetimi Başkanlığınca idare
edilen) Göbekli Tepe Arkeolojik Alanınında
mülkiyet ve yönetim bakımından herşeyden
yetkili tek bir kurum bulunmamaktadır.
Genellikle düzenli olarak tarım yapıldığından
bölgenin makro-ekonomik değişimlerinden
etkilenen söz konusu yönetim alanı sınırları
içersindeki arazinin büyük bir bölümü (yaklaşık
%70’i) (tamamı tampon bölgede yer alan)
otlak ve tarım alanı olarak kullanılmaktadır
(bkz. Şekil 47: Mülkiyet Durumu)
%20’lik diğer kısımda Örencik ve Derman
köyleri bulunmakta, kalan %10’luk kısım ise
öneri Dünya Miras Alanı ile 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabii olan
1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit olarak korunmaya
alınmış alanları da içeren tampon bölgeden
oluşmaktadır.
Göbekli Tepe Arkeolojik Sit Alanı ve
çevresindeki 1180 hektarlık alan, öneri
Göbekli Tepe Dünya Miras Alanının (tampon
bölgeyi de içeren) yaklaşık yarısı (%51) Hazine
mülkiyetindedir. Örencik yerleşiminde yer alan
Öneri Dünya Miras Alanı içinde bulunan ve
1. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kalan
özel mülkiyetteki 6 hektarlık 159 parsel , bedeli
Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından ödenerek
2010 yılında kamulaştırılmış ve Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis
edilmiştir. Hazine mülkiyetindeki toplam alan
şu an 1186 hektardır. Özel mülkiyette bulunan
bazı alanların kamulaştırılması devam etmekte
olup, bazı parsellerin kamulaştırılmasına
ilişkin dava açılmış olup parsellere ilişkin yasal
süreçler devam etmektedir.
Hazine mülkiyeti dışında, tampon bölgenin
güney sınırında Karayolları Genel Müdürlüğü,
Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet ve Su İşleri
Genel Müdürlüğünün toplam 58 hektarlık
alanda mülkiyet sahibi olduğu, öneri yönetim
alanı sınırı içerisinde otlak ve tarım arazi olarak
kullanılan alanlarda ise 360 dan fazla mülkiyet
sahibi bulunduğu görülmektedir.
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Öneri yönetim alanı sınırları dahilinde, alanın
yönetimiyle ilgili bir çok yetkili kurum ve kişi
bulunmaktadır. Bu ilgili kurum ve kişiler, Güncel
Yönetim Planlama Süreci başlığı altındaki 5.4.
İlgili Kişiler ve Gruplar bölümünde belirtilmiştir.

5.4 GÜNCEL YÖNETİM PLANLAMA
SÜRECİNDE
TANIMLANMIŞ
KİLİT
PAYDAŞLAR ve FAYDA SAĞLAYACAK
GRUPLAR
Herhangi bir yönetim planı için ilgili
paydaşların belirlenmesi ve bu paydaşların
yönetim ve koruma süreçlerine dahil edilmesi
büyük önem taşımaktadır. Paydaşlar genel
olarak yönetim planından etkilenecek ya da
etkilenebilecek kişi ve kurumlardır ve bu kişi

Paydaş Grupları

ve kurumlar planın başarısı üzerinde etkiye ya
da kanuni sorumluluğa sahiptirler2. Göbekli
Tepe’nin kültürel öneminin ve özelliğinin uzun
vadede etkili bir şekilde korunması adına bu
paydaşlarla çalışılması ve onların yönetim
sürecine dahil edilmesi elzemdir. Kapsayıcı
alan yönetimi, alanın öneminin bütüncül
bir biçimde anlaşılması ve dahil olan tüm
paydaşlar arasında sahiplenme duygusu ve
toplu sorumluluk oluşması için zemin yaratır.
Böylelikle alan yönetim süreci, Göbekli Tepe
ören yerinin var olan insan bağlamının içerisine
düzgün bir biçimde yerleştirilmiş olur.
Göbekli Tepe için paydaşlar ve ilgili
sorumlulukları/çıkarları aşağıdaki gibidir:
Temel Faydalar/Yasal Yükümlülükler

Türk Resmi Kurumları ve ulusal, bölgesel ve •
yerel düzeyde sorumlu devlet kurumları

Göbekli Tepe’nin korunması, muhafaza
edilmesi ve yönetimi;

•

Göbekli Tepe’nin uluslararası bir turizm
noktasına dönüştürülmesi;

•

Göbekli Tepe’nin UNESCO Dünya Mirası
Listesine girmesi;

•
•

Toplumsal Kalkınma
Göbekli Tepe’nin korunması;

•

Göbekli Tepe’de kazı ve araştırma
yapılması;

•
•

Alan hakkında bilgi edinme ve bilgi yayma
Ekonomik imkanlar;

•

Sosyal yararlar, eğitim ve kapasite
geliştirme imkanı;

•
•

Aidiyet hissiyatı oluşturma ve geliştirme
Göbekli Tepe’nin turistik açıdan gelişmesi;

•
•

Ekonomik fırsatlar
Göbekli Tepe’yi görme ve bilgi edinme;

•

Rekreasyon

‘Bilim Camiası’: Göbekli Tepe’deki Araştırma
Projesinin katılımcıları ve ortakları, dünya
çapındaki bilim camiası

Yerel Topluluklar

Özel kurumlar ve yerel, ulusal ve uluslararası
turizm sektörü
Ziyaretçiler ve Turistler

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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5.4.1 Temel Fayda: Koruma
Göbekli Tepe alan yönetim planının asıl amacı
Göbekli Tepe’nin kültürel değerinin uzun
vadeli korunması ve çevresindeki doğa ve
insan ortamının muhafaza edilmesidir. Bundan
resmi olarak Türk Hükümeti ve onun resmi
kolu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve yıllık
verilen kazı izinleri çerçevesinde araştırma
projesinin Başkanı sorumluluk taşımaktadır.
Bütün paydaşların faydaları bu asıl amaca
uygun olmalıdır.
‘Koruma’ özelinde temel faydası ve yasal
yükümlülüğü bulunan paydaşlar aşağıdaki
gibidir:
•

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü;

•

Kazı Başkanı, Şanlıurfa Müzesi; Alman
Arkeoloji Enstitüsü araştırma projesinin
başkanı: Prof. Dr. Ricardo Eichmann;
Alman Arkeolojik Araştırma Projesinin
koordinatörü: Dr. Lee Clare; Bilimsel
Danışma Kurulu: Prof. Dr. Mehmet
Özdoğan (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr.
Necmi Karul (İstanbul Üniversitesi) ve Prof.
Dr. Gülriz Kozbe (Batman Üniversitesi).

•

Tüm ilgili kamu kurumları, (Şanlıurfa
Valiliği, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü, Gaziantep Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma
Ajansı gibi);

•

Gelecekte Alanın korunması ve yönetimi
ile ilgili görev alabilecek tüm kamu
kuruluşları, (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Haliliye Belediyesi gibi)

•

Ulusal ve uluslararası, kültür varlıklarını
koruma ve bilimsel araştırma kurum ve
kuruluşları.

Alanın korunması, alanın kullanımı bağlamında
çeşitli paydaşlar vasıtasıyla sağlanmalıdır.

Şu an itibariyle Göbekli Tepe’de iki ‘kullanım
alanı’ bulunmaktadır. Bunlardan ilki Göbekli
Tepe’de gerçekleştirilecek kazı ve bilimsel
araştırmalardır. İkincisi ise Göbekli Tepe’de
turizm olanaklarının geliştirilmesidir. Toplumun
katılımının ve kalkınmasının sağlanması her iki
kullanım ile de alakalıdır.

5.4.2 Temel Fayda: Kazı ve Araştırma
Göbekli Tepe’nin 1995 yılındaki keşfinden
beri alandan sağlanan ilk ve en önemli
fayda bilimsel araştırma fırsatı olmuştur.
Göbekli Tepe’nin olağanüstü yapıları ulusal
ve uluslararası alanda büyük ses getirmiş ve
bilimsel çevrelerin dikkatini çekmiştir. Göbekli
Tepe’deki kazı ve araştırmalar alanın tarihinin,
öneminin ve ortaya çıkışının anlaşılabilmesi
adına büyük önem taşımaktadır. Buradan
elde edilecek bilgi ve deneyimler Göbekli
Tepe’nin daha geniş kitlelere anlatılabilmesini
sağlayacaktır. Alandaki araştırma çalışmalarına
Göbekli
Tepe’nin
gelecek
kuşaklara
aktarılmasını sağlamak için korunması da
dahildir ve müdahaleci olmayan ve/veya masa
başında yapılan araştırmalar da araştırma
projesi içerisinde önemli yer teşkil etmektedir.
Göbekli Tepe’deki yirmi yıllık arkeolojik arazi
çalışmaları 9 hektar büyüklüğündeki alanın
%5’lik bir kısmının ortaya çıkarılmasına tanıklık
etmiş ve farklı korunma durumlarındaki toplam
sekiz anıtsal yapının (A-H) keşfedilmesine
olanak tanımıştır. Alanın tabakalanması,
Göbekli Tepe’nin ilgi çekici ve zorlu araştırma
alanlarından biridir. Bu zorluk sadece, alanın
uzun süreli (yaklaşık 1500 yıl) kullanımının
göstergelerinden biri olan, dolguların
oldukça karmaşık olmakla birlikte homojen
görünümünden değil, aynı zamanda terk
edilen yapıların yumruk büyüklüğündeki
kireçtaşı moloz, hayvan kemiği ve insan elinden
çıkmış çakmaktaşı nesnelerle doldurulması
şeklindeki tarihöncesi dönem geleneğinden
kaynaklanmaktadır. Holosen dönemin ilk bin
yılında büyük olan ve her geçen gün büyümeye
devam eden grupların bir araya gelmeleri
(‘Neolitikleşme’ sürecinin bir parçası olarak);
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ortak kimliklerin ve grup dayanışmasının teşvik
edilmesi, fazla olan maddi zenginliğin idaresi ve
bununla ilişkili olarak bazı durumlarda ortaya
çıkan sosyal eşitsizlik gibi çeşitli yeni zorlukların
ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış olmalıdır.
‘Kazı ve Araştırma’ çalışmaları özelinde temel
faydası bulunan paydaşlar aşağıdaki gibidir:
•

Göbekli Tepe’nin mevcut araştırma
projesinin ana proje ortakları: Alman
Arkeoloji
Enstitüsü
(DAI),
Harran
Üniversitesi, Münih Ludwig-Maximilians
Üniversitesi, Şanlıurfa Müzesi;

•

Göbekli Tepe’deki kazılara dahil olan ya da
finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar;

•

Alanda ve proje dahilinde istihdam edilen
kişiler;

•

Dünya çapındaki bilim camiası

5.4.3 Temel Fayda: Alanın Gelişmesi ve
Turizm
Göbekli Tepe’nin keşfini takiben ortaya
çıkan araştırmaya yönelik ilginin ardından
bölgeyi turistik açıdan ulusal ve uluslararası
öneme sahip bir ‘Ören Yeri’ne dönüştürme
yönünde bir irade oluşmuştur. Şanlıurfa İli ve
bölgesi için turizm, çok önemli bir kalkınma
stratejisidir (bkz. Bölüm 4). Göbekli Tepe’nin
salt bilimsel kazı ve araştırma alanı olmaktan
uluslararası tanınırlığa sahip bir turistik alana
dönüştürülmesi, bölgeye sunacağı ekonomik
fırsatlar açısından çok büyük önem arz
etmektedir. Alanı turizme yönelik bir odak
noktasına dönüştürme ve alanın korunması
arasındaki dengeyi sağlamak Göbekli Tepe’nin
geleceği açısından elzemdir.
‘Alanın Gelişmesi’ özelinde temel faydası
bulunan paydaşlar aşağıdaki gibidir:
•

İlgili kurumlarla temsil edilen ve alanın
sahibi konumundaki Devlet;
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•

Şanlıurfa Valiliği ve Belediyesi;

•

Kalkınma ve turizm ile ilgili yerel kurumlar,
(Karacadağ Kalkınma Ajansı gibi);

•

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası;

•

Özel sektör; yerel oteller, servis hizmeti
veren şirketler, yerel ve ulusal tur
operatörleri;

•

Alanın gelişmesinden olumlu ya
olumsuz etkilenebilecek yerel halk.

da

Değişik seviyede de olsa, gelecekteki bölgeyi
ziyaret edecek olanlar da alanın gelişmesinden
etkileneceklerdir. Bölgedeki okullar alana
geziler düzenlemektedirler. Aynı zamanda
bölgeye gelen artan sayıdaki yerli ve yabancı
turistler alanı yerinde görmek istemekte,
bölge hakkında bilgi edinmekte, yürütülen kazı
çalışmalarını izlemekte, dinlenmekte ve piknik
yapmaktadırlar. Göbekli Tepe giderek dünya
çapında bilinen, popüler bir arkeolojik alana
dönüşmekte ve bu ilgi alana gelen turistlerin
alana gelmeden önceden bilgi sahibi olmasını
sağlamaktadır. Bu durum alanın sunumu ve
yorumlanması açısından yeni bir zorluğu da
beraberinde getirmektedir ve bu zorluk yeni
ve potansiyel paydaşlarla birlikte göz önünde
bulundurulmalıdır.
Sonuç olarak ziyaretçilerin Göbekli Tepe’yi ve
onun önemini tam olarak kavrayabilmeleri ve
arkeolojik kalıntıları layıkıyla anlayabilmeleri
oldukça önem taşımaktadır. Zira Göbekli
Tepe’nin ve alanda bulunan yapıların
ziyaretçiler tarafından anlaşılması ziyaretçilerin
sadece Göbekli Tepe’de yaşadıkları deneyimi
zenginleştirmeyecek, aynı zamanda daha
dikkatli
davranmalarına
ve
arkeolojik
kalıntıların korunmasına da hizmet etmiş
olacaktır.
Söz konusu temel faydayı temsil eden paydaşlar
aşağıdaki gibidir:
•

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
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ziyaretçiler;
•

Bölgedeki okullar

5.4.4 Temel Fayda: Toplumsal Katılımı ve
Gelişme
Göbekli Tepe’nin bilimsel ve turistik amaçlı
kullanılmasının yanında, korunması ve
yerel toplumun bu süreçlere dahil edilmesi
ve onların çıkarlarının da uygun olarak
gözetilmesi gerekmektedir. Toplumsal katılım,
kazı çalışmaları ve bilimsel araştırma ekibi
açısından önem teşkil etmektedir ve Göbekli
Tepe’de yürütülen kazı çalışmaları yerel
gelişmeye önemli katkıda bulunmuştur. 20
yılı aşan süre boyunca kazı çalışmalarında
yerel halktan, çoğunluğu kazılarda işçi olarak
60’a yakın kişi istihdam edilmiştir. Ayrıca kazı
çalışmalarındaki bekçi ve şoför ihtiyacı da
yine yerel halktan bireyler istihdam edilerek
giderilmiştir. Bu, ekonomik açıdan geri kalmış
Şanlıurfa İli, özellikle de istihdam edilenlerin
çoğunun yaşadığı Örencik Köyü sakinleri
için büyük bir ekonomik fırsat anlamına
gelmektedir. Ayrıca kazı ekibinden uzmanların
dahil olduğu Örencik’teki çocuklara yönelik
eğitim programına yıllar evvel başlanmıştır.
Kazı Başkanı ve kazı ekibi halka açık olarak
Şanlıurfa’da ve diğer il/ilçelerde alandaki
çalışmalarla ilgili seminerler vermektedir.
Aynı amaçla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
ve araştırma projesi ortaklığıyla düzenli
olarak fotoğraf sergileri düzenlenmektedir.
Yerel toplulukların durumlarını sistematik
olarak araştırmak adına Küresel Miras Fonu
(GHF), Harran Üniversitesi’yle işbirliğiyle
2014 yılı itibariyle bölgede sosyo-ekonomik
bir inceleme yürütmektedir. Bu inceleme
Örencik Köyü üzerine yoğunlaşmakta ve yerel
halkın durumunu belgeleyip değerlendirmeyi
amaçlamaktadır.
Şanlıurfa’daki
devlet
yetkililerini de bu incelemeye dahil
ederek, inceleme sonucunda ileri dönük
toplumsal kalkınma stratejisi belirlenmesi
hedeflenmektedir. Dolayısıyla kazı projesi
ve projenin ortakları Göbekli Tepe etrafında

yaşayan halkın ekonomik ve sosyal kalkınması
için büyük önem taşımaktadır. Yerel toplumun
araştırma projesine uzun vadeli dahil edilmesini
sağlamak, hem yerel toplumun yararına olacak
hem de alanın uzun vadeli korumasını güvence
altına almaya yardımcı olacaktır.
Bu bağlamda, yerel topluluklar tarafından
Göbekli Tepe’ye yönelik bir aidiyet
duygusunun oluşması alanın sürdürülebilir
koruması ve yönetimi açısından da hayati
önem taşımaktadır. Alan yerel halk için dilek
ağacı ve hemen yanındaki mezarlar aracılığıyla
önem arz etmektedir. Mezarların yerel işçiler
tarafından bakımı yapılmaktadır ancak yerel
halkın Göbekli Tepe’deki arkeolojik miras ile
ilgili böyle bir aidiyet geliştirip geliştirmeyeceği
şu an için belirsizdir.
Kazı çalışmalarından önce Göbekli Tepe ve
civarındaki arazi yalnızca tarım faaliyetleri
amacıyla kullanılmıştır. Her ne kadar bu
arazilerde şu an itibariyle çiftçilik yapmak
ve hayvan otlatmak mümkün değilse de
Göbekli Tepe’nin biraz dışındaki arazide
çiftçilik aktivitelerine devam edilmektedir.
Özellikle büyüyen turizm sektörü ve Göbekli
Tepe etrafındaki yeni belirlenen tampon
bölgenin, halkın bu bölgedeki çiftçilik ve inşaat
faaliyetlerini etkileme potansiyeli vardır.
‘Toplumsal Katılım ve Gelişme’ özelinde temel
faydası bulunan paydaşlar aşağıdaki gibidir:
•

Ulusal ve bölgesel kalkınmadan sorumlu
devlet yetkilileri;

•

Yerel topluluklar, özellikle Örencik Halkı;

•

Araştırma Projesi kapsamında istihdam
edilen Örencikli işçiler;

•

Yerel çiftçiler (arazi kullanımı):

•

Göbekli Tepe etrafındaki diğer yerel
topluluklar.
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Bölüm 6
Alan Yönetimiyle İlgili Sorunlar
6.1
GÖBEKLİ
TEPE
ARKEOLOJİK geliştirme adına temel olmaları için):
ALANI’NI ETKİLEYEN TEMEL YÖNETİM
SORUNLARININ
BELİRLENMESİ
ve Sorun 01: Kurumsal Çerçeve
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sorun 02: Kaynaklar

Bu Alan Yönetim Planı’nın asıl amacı, Göbekli
Tepe’nin değerlerinin ve kültürel öneminin,
Bölüm 2’de anlatıldığı üzere, korumasını ve
alan ve çevresinin uzun vadeli ve sürdürülebilir
gelişmesi ve kullanımını güvence altına alan;
sürdürülebilir bir alan yönetim sisteminin
çerçevesinin oluşturulmasını sağlamaktır.
Bunu başarabilmek için, alan ve çevresinin
kültürel değerini ve önemini etkileyen ana
faktörlerin belirlenmesi ve anlaşılması
gerekmektedir. Bu nedenle önceki bölümlerde
açıklandığı gibi; bu bölüm, alanın öneminin
kavranmasını ve yönetim çerçevesini temel
alarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde çözümüne
öncelik verilmesi gereken bazı temel yönetim
sorunlarını belirlemektedir.
Yakın biçimde iç içe geçmiş olmakla birlikte, bu
sorunlar genel olarak aşağıda belirtilen tematik
alanlarda toplanabilir:
•

Alan Yönetim Sistemi;

•

Alan ve çevresinin koruması;

•

Kazı ve araştırma çalışmaları;

•

Gelişme ve kullanım.

Temel sorunlar burada listelenmiş ve 6.
Bölüm’ün geri kalan kısımlarında işlenmiştir
(gelecekteki yönetim için vizyon ve hedefler
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Sorun 03: Planın İzlenmesi ve Yeniden Gözden
Geçirilmesi (Güncellenmesi)
Sorun 04: İzleme Göstergeleri
Sorun 05: Önerilen DMA’nın ve Tampon
Bölgesi’nin Sınırları
Sorun 06: Gelişimin Kontrolü
Sorun 07: Alandaki Arkeolojik Kalıntıların
Durumu ve Koruması
Sorun 08: Peyzaj Tasarım Konsepti
Sorun 09: Araştırma-Koruma Dengesi
Sorun 10: Kazı-Koruma Dengesi
Sorun 11: Arkeolojik Buluntuların Depolanması
ve Veri Yönetimi (erişilebilirliğin sağlanması
ve araştırma sonuçlarının dağıtılması da dahil
olmak üzere)
Sorun 12: Alandaki Ziyaretçilerin Yönetimi
Sorun 13: Temel Ziyaretçi Anketi
Sorun 14: Ziyaretçi Altyapısı
Sorun 15: Alandaki Arkeolojik Kalıntıların
(bir bütün olarak) Sunumu, Algılanması ve

Alan Yönetimiyle İlgili Sorunlar

Görünürlüğü

yardım kaynaklarına sahip olmalıdır.

Sorun 16: Alanın Tanıtımı ve Farkındalığın
Arttırılması

Sorun 01: Kurumsal Çerçeve

Sorun 17: Toplumsal Katılım ve Gelişme

6.2. ALAN YÖNETİM SİSTEMİ
Göbekli Tepe, bünyesinde bir çok içsel ve dışsal
değer barındıran bir kültürel miras alandır ve
bu değerlerin gelecek dönemlerde korumasını
güvence altına almak için, alana ve çevresine
yapılacak her müdahale koordineli bir şekilde
yönetilmelidir.
Keşfedildiği günden beri Göbekli Tepe, büyük
arkeolojik önem taşıyan bir kazı alanı olarak
ele alınmıştır. Alanın kültürel miras alanı olarak
büyük potansiyeli üzerine, kazı çalışması
dışındaki görece yeni başlamıştır. Dolayısıyla
Göbekli Tepe ile ilgili ele alınması gereken
en önemli mesele, alanın salt bir bilimsel
araştırma ve kazı alanından ‘Ören yeri’ne
dönüşümü sürecini sorunsuz bir şekilde
gerçekleştirebilmek ve bütün paydaşların
faydalarının gözetildiği sürdürülebilir bir
yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamaktır.
Bu meseleyle başa çıkmak için (mevcut
yönetim planlama süreci içerisinde) etkili,
operasyonel ve kalıcı bir alan yönetim sistemi
gereklidir. Bu sistem, alanın ve çevresinin
koruması ile gelecekteki gelişmesi ve kullanımı
arasında denge yaratma amacı taşımaktadır.
Ayrıca, söz konusu yönetim sistemi, yukarıda
bahsedilen dönüşüm sürecine rehberlik
etmekle kalmayıp, gelecekte alan ve çevresinde
yürütülecek her türlü çalışma ve faaliyetin
koordine edilmesinde çerçeve sağlayacaktır.
Göbekli Tepe için bahsedilen bu kapsayıcı
yönetim sistemi, Bölüm 5’te çizilen hukuki
çerçeveye uygun olmalı, etkin ve şeffaf biçimde
örgütlenmiş bir kurumsal yapıyla uygulanmalı
ve gerçekleştirilecek her türlü alan yönetim
aktivitesinin planlanması, denetlenmesi ve
uygulanmasının devam ettirilmesi için gerekli
olan yeterli miktardaki talebi üstlenecek

Göbekli Tepe alan yönetimi için kurumsal
çerçeve (kısıtlı insan/finans kaynaklarıyla
faaliyette bulunsa da krş. Sorun 02: Kaynaklar),
acil kurumsal ihtiyaçlara cevap vermeli ve
yönetim sistemi içerisinde, yerel-bölgesel ve
merkezi ölçekte oluşturulan idari düzenleme ile
etkin karar alma süreci sağlanmalıdır. Bununla
beraber, kurumsal yapının etkinliği garanti
altına almak için, karar verme süreciyle ilgili
yetki ve güç dağılımı idari yapı içerisinde açık
ve güvenilir biçimde yapılmalıdır (krş. Bölüm 5,
kısım 5.2.1).
Öte yandan, 2016 yılı Aralık ayında oluşturulan
söz konusu yeni idari yapı, etkili olan amaç ve
düzenlemelere uygun olduğunu güvence altına
almak için düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
(İlke 85 /Eylem 8.1).
Sorun 02: Kaynaklar
Göbekli Tepe’nin alan yönetim sistemini
– kurumsal çerçevesi de dahil olmak
üzere – yürürlüğe koymak ve uzun vadede
sürdürülebilir ve etkili bir biçimde çalışmasını
garanti altına almak adına 3 tip kaynak
gerekmektedir: (i) İnsan kaynakları; (ii)
Entelektüel kaynaklar; (iii) Mali kaynak.
Günümüz itibariyle bu kaynakların önemli bir
kısmının tahsis edilmiş olmasına rağmen (krş.
Bölüm 5.2.2), söz konusu kaynaklar öngörülen
alan yönetim sistemine uygun olarak iş görme
adına yetersizdir.
Göbekli Tepe alan yönetim sisteminin
sürdürülebilir
olarak
çalışılabilir
hale
getirildiğinin güvence altına alınması için
yeterli düzeyde personel (kalıcı ve/veya geçici)
ve düzenli bütçe oldukça önem arz etmektedir.
Bu nedenle devlet tarafından korumaya ve
yönetime ayrılan bütçenin yetersiz kaldığı
durumlarda özel kurum ve kuruluşlar, vakıflar
ve Avrupa Birliği programları gibi tamamlayıcı
mali seçenekler bulunmaya çalışılmalıdır.
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Sorun 03: Planın İzlenmesi ve Yeniden Gözden
Geçirilmesi (Güncellenmesi)
İşleyen ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi
birbiriyle ilişkili üç süreci kapsar – planlama,
uygulama ve denetleme. Bu süreçler, temel
paydaşların yönetimi ile alakalı olan tüm
faaliyetler bağlamında birbirini izleyen,
periyodik ve şeffaf şekilde uygulanmalı
ve kurumsal çerçeve ve alan yönetim
sistemine tahsis edilmiş kaynaklar vasıtasıyla
kolaylaştırılmalıdır.
Planlama dinamik bir süreçtir ve Yönetim
Planı’nın hazırlanması (ya da onaylanması)
ile sona ermemektedir. Yeni bilgilerin ya
da öncelik algısındaki değişikliklerin planın
uygulanmasında
etkileri
olabilir.
Bilgi
birikimindeki değişiklikler, alanın yönetiminden
sorumlu olanların sahip olduğu pratik
deneyimler ve kaynakların kullanılabilirliği
de bunu etkileyebilir. Düzenli denetleme bu
bilgilerin sağlanması için oldukça önemlidir.
Alanın fiziksel koşulları ile alakalı olduğu kadar,
planın etkililiği ile ilgili bilgi toplamak da önem
taşımaktadır.
Yönetim Planı’nda belirtilen politikalar ve
bunlara ilişkin eylemler, geçerliliklerini
beş yıldan on yıla gelişme gösterildikçe
korumalıdırlar. Yönetim Planı her beş yıl içinde
bir kez resmi olarak gözden geçirilmelidir ve

gerektiğinde değişen durumları ifade etmek
için yeniden düzenlenmelidir. Yıllık eylem
planlarının hazırlanması ve gözden geçirilmesi
bu sürecin önemli bir parçası olmalıdır.
2016 yılının Aralık ayında kurulan yeni idari
yapı, (eğer gerekliyse) amaca uygunluğunu ve
planlandığı gibi işlediğini güvence altına almak
adına ve denetlenmeli ve gözden geçirilmelidir.
Görev tanımı, tanımlı inceleme dönemleri
ve Göbekli Tepe için kurulan Alan Yönetim
Birimi, bunların tamamlandığını ve gerekli olan
adımların atıldığını güvence altına almalıdır.
Sorun 4: İzleme Göstergeleri
İzlemenin amacı, öneri Dünya Miras Alanının
değerinin zaman içinde nasıl korunacağını
değerlendirmek
ve
Yönetim
Planının
hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını ölçmektir.
Göbekli Tepe için paydaşların katkılarıyla
belirlenen ve Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunca
Aralık 2016’da uygun bulunan 41 izleme
göstergesi bulunmaktadır. Bu göstergelerin
amacı, korumanın, alanın yorumlanması ve
yönetiminin gelişimini ve tehditlerini ölçmektir.
Aşağıda listelenen göstergelerin arasında,
bazıları hali hazırda ölçülebilecekken, diğer
verileri toplamak ve değerlendirebilmek için ek
finansal ve insani kaynak gerekmektedir. Tablo,
verilerin nasıl kim tarafından hangi sıklıkla
toplanabileceğini belirtmektedir. Öneri Dünya
Miras Alanındaki paydaşlar arasındaki işbirliği
alanın etkili izlenmesi için esastır. Nereden
bilgi toplanacağı ve izlemenin hangi alanlarda
gerçekleştirileceği hususunda paydaşların
uzlaşma sağlaması gerekmektedir.
İzleme yönetimin bütünleyici bir parçasıdır.
Alanın durumunun kayıt altına alınması ve yıllık
eylem planlarının gerçekleştirilmesine ilişkin
bilgi vermek amacıyla göstergelerce belirlenen
performans her yıl gözden geçirilmelidir. Öneri
Dünya Miras Alanı Başkanlığı bu bilgileri temel
olarak kullanarak hazırladığı izleme raporlarını
her 6 yılda bir UNESCO’ya periyodik rapor ve
yönetim planı değerlendirme raporu olarak
iletmektedir.

Şekil 48: Alan yönetim süreçleri
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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Göbekli Tepe Arkeolojik Sit Alanı için Temel İzleme Göstergeleri:
Temel İzleme Göstergeleri
Koruma ve
Peyzajın
Geliştirilmesi

Kim ve Nasıl?

1.Koruma Durumu Araştırması
KTB; Şanlıurfa
Mevcut durumun
değerlendirilmesi, Müzesi,
alanın kalitesi (iklimin ve turizmin etkisi,
üstün evrensel değerin önemi, özgünlük ve Harran Üniversitesi,
bütünlük)
AAE

Hangi Sıklıkta?

2 yıl

-Fotoğrafik
Araştırma ve
raporlama
Planlama ve
Politika

2. Alanın Yasal Koruma Durumunun Varlığı KTB

Gerektiğinde

-yasal çerçeve,
politikalar,
düzenlemeler
3. Politika revizyonlarının sıklığı

KTB

Gerektiğinde

-yasal çerçeve,
politikalar,
düzenlemeler

Arkeolojik
Alanın
Korunması

4.Yönetim
Planının
uluslararası KTB
konvansiyonlarla ve ulusal bölgesel
politikalarla uyumunun düzenli olarak AAE
değerlendirilmesi
-Raporlama

0-1 yıl ve devam
etmekte

5. Mevcudiyeti:

KTB

Her yıl

•

Koruma Planı

AAE

•

Peyzaj Tasarım Projesi

KTB; Şanlıurfa
Koruma Kurulu,
Şanlıurfa Müzesi

Bir kere

•

Risk Yönetim Planı

Şanlıurfa Müzesi,

Her yıl

AAE
6. Koruma Alan Değerlendirmesi

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,
2 yıl

AAE
- Araştırma and
Raporlama
7. Birikmiş işlerin (kazıda çıkan parçaların
korunmasının sağlanması) azaltılması

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,

0-6 ay

AAE
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Temel İzleme Göstergeleri

Kim ve Nasıl?

Hangi Sıklıkta?

8. Kurtarılan, yeniden kullanılan ya da
onarılan malzemelerin sayısı

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,

6 ay

AAE
9. Harçla sıvanmış duvarların durumu

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,
AAE

10. Kazı kesitlerinin sağlamlığı

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,
AAE

11. T şekilli sütunların sağlamlığı

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,
AAE

12. Kimyasal maddelerin arkeolojik
materyallere etkisi

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,

13. Rüzgar, yağmur ve karın etkisi

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,
AAE

Kazı ve
Araştırma

14. Araştırma Planının Varlığı

KTB, Şanliurfa
Müzesi,

Her yıl

Harran Üniversitesi,
Alman Araştırma
Vakfı,
AAE
Ludwig-Maximillians
Üni.
15. Yönetim Planının Amaçlarına Ulaşma
Seviyesi

KTB,

16. Araştırma Projelerinin ve yayınların
sayısı

KTB,

17. Kazı Alanının Büyüklüğü

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,

AAE
Her yıl

AAE

AAE
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6 ay
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Temel İzleme Göstergeleri

Kim ve Nasıl?

18.Göbekli Tepe’de çalışan insan sayısı KTB,
(akademik personel, gönüllü, yerel halk vs.)
Harran Üniversitesi,

Hangi Sıklıkta?
6 ay

AAE
-Kazı izinleri
19. Araştırma için ayrılan Kaynak miktarı KTB; Şanlıurfa
(kazı ve araştırma için ayrılan toplam Müzesi,
kaynak)
AAE

Her yıl

Doğuş Holding/
Şahenk Girişim
20. Araştırma fonunda yıllık ve oransal AAE
değişim ile sektörlere göre dağılım
•
•
•
•

Devlet kaynağı
Özel Sektör kaynağı
STK
diğer

21. Veri toplama ve arşivleme sisteminin
varlığı
22.Kazı raporlarının düzenli
yayınlanma sıklığı ve methodu
Ziyaretçi
Yönetimi,
Sürdürülebilir
Turizm ve
Eğitim

Her yıl

KTB,
AAE

olarak KTB

23. Ziyaretçi Yönetim Planının Varlığı

Her yıl

Her yıl

AAE
KTB

Her yıl

AAE

24. Göbekli Tepe’ye gelen ziyaretçi sayısı

KTB

Her yıl

25. Ziyaretçi Profili

KTB

Her yıl

26. Ziyaretçilerin zamana gore dağılımı

KTB

Her yıl

27. Ziyaretlerin süresi

KTB

Her yıl

28. Alanın Taşıma kapasitesi

KTB,

Her yıl

•
•
•
•
•
•

Eğitim ziyeretlerinin yüzdesi
Yabancı ziyeretçilerin yüzdesi ve
dağılımı
Grup olarak gelenlerin yüzdesi
Birden çok gelen ziyaretçi yüzdesi
Yaş dağılımı
Sosyo-ekonomik dağılım

AAE
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Temel İzleme Göstergeleri
29.Ziyaretin
memnuniyeti

kalitesi/

Kim ve Nasıl?
ziyaretçilerin KTB ,

Hangi Sıklıkta?
Her yıl

AAE
-Anketler

30.Ziyaretçi tesislerine ilişkin düzenli KTB,
çevresel değerlendirmenin varlığı
AAE

Her yıl

31. Turizm getirisi

KTB

Her yıl

32. Turizmin yerel halk üzerindeki etkisi

KTB ve diğer
kurumlar

Her yıl

-Sosyo- ekonomik
araştırmalar
33.Turizmin alandaki olumsuz etkilerinin KTB,
değerlendirilmesi (araç sayısı vs.)
AAE

Her yıl

34. Eğitim kaynaklarının miktarı ve kaynağı KTB,

Her yıl

AAE
35.Eğitim faaliyetlerinin ve yayınlarının KTB,
sayısı ve tipi (öğrencilere, yerel halka vs.
yönelik)
AAE

Her yıl

36. Eğitim faaliyetlerine katılan kurumların KTB,
sayısı
AAE

Her yıl

37. İzleme Planının Varlığı

Her yıl

KTB,
AAE

Yönetim

38. Paydaşlar arasındaki işbirliği düzeyi
(tüm ilgili paydaşlarla yapılan toplantıların
sayısı ve sıklığı)

KTB, Şanlıurfa
Müzesi

Her yıl

AAE

39. Bütçe kesintilerinin ya da fazlalığının
varlığı

KTB,

40. Amaçlara ulaşma seviyesi

KTB,

Her yıl

AAE
Her yıl

AAE
41. Personelin Yetkinliği

KTB; Şanlıurfa
Müzesi,
Harran Üniversitesi,
AAE

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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6.3 ALANIN ve ÇEVRESİNİN KORUMASI
Sorun 05: Önerilen DMA’nın ve Tampon
Bölgesi’nin Sınırları
Höyük, plato ve içinde bulundukları ortam
arasındaki karşılıklı görsel ilişki örneğinde ve
alanın tümünde tecrübe edilen dinginlik ve
uzaklık hissinde olduğu gibi Göbekli Tepe’nin
özniteliklerinden bazıları, alanın çevresinin
el değmemiş yapısıyla yakından ilişkilidir. Bu
nedenle, Göbekli Tepe’nin kültürel öneminin
devam ettirilmesi için, alanın çevresinin
uygun bir kısmının ve karakterinin korumasını
güvence altına almak önemlidir.
Bunları gerçekleştirmek adına Göbekli Tepe
için – alanın dışında ve sınırlarına bitişik olan,
net biçimde tanımlanmış, alanın kültürel
öneminin bütüncül olarak korunmasına ve
yönetilmesine katkıda bulunan – bir tampon
bölge belirlenmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit
Alanı’nı da içine alan bu tampon bölgenin
Göbekli Tepe’nin kültürel önemine yönelik
dış tehditlere karşı alanın çevresi ve civardaki
kireçtaşı plato için bir koruma mekanizması
olarak hizmet etmesi amaçlanmaktadır.
“Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulu’nun
Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” in 4. Maddesinde Etkileşim
Sahası olarak adlandırılan alan olarak
nitelendirilen söz konusu tampon bölgenin
tahsisi, aynı yönetmeliğe göre Arkeolojik Sit
Alanı ve Etkileşim Sahası birleşerek Yönetim
Alanı’nı oluşturması, elinizdeki Alan Yönetim
Planı’nında gösterilecek toplam alanın
ölçülerini belirlemesi (bkz. Ek A) nedeniyle
ayrıca gereklidir.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve ve süreçler
Sorun 06: Gelişim Kontrolü
Göbekli Tepe Birinci Derece Arkeolojik Sit
Alanı olduğundan dolayı, kazı ve araştırmayla

alakası olmayan her türlü müdahale, inşaat
ve tarım faaliyetleri de dahil olmak üzere,
yasaklanmıştır.
Bölgede son dönemlerdeki hızlı şehirleşme
ile giderek artan yapılaşma faaliyetleri ve
höyük, plato ve içinde bulundukları ortam
arasındaki karşılıklı görsel ilişkinin alanın
önemli öznitelikleri olduğu düşünüldüğünde,
alanın çevresi (ya da tampon bölge) içerisinde
ve bunun hemen dışındaki alanda gelişme ve
yapılaşmaya yönelik kısıtlamalar getirilmesi,
alanın kültürel öneminin uzun vadeli muhafaza
edilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu
kısıtlamalar, mevcut hukuki ve idari yapıya
uygun olmalı ve aynı zamanda alanın çevresi
için önerilen her türlü gelişme için kültürel
miras, çevre ve görsel etki değerlendirmelerini
gerektiren hükümlerce eksikleri giderilmelidir.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve ve süreçler
Sorun 07: Alandaki Arkeolojik Kalıntıların
Durumu ve Koruması [M. KINZEL ve G.
LINDLAR’ın HAZIRLADIĞI EN YENİ DOKÜMAN]
Göbekli Tepe’de açığa çıkarılan kalıntılar –
alanın uzun tarihi boyunca farklı dönemlere
tarihlenen ve bir kaç tabakadaki tarihi yapıların
malzemelerinden oluşan – farklı korunmuşluk
derecelerine sahiptirler (bkz. Bölüm 3.2 ve Ek
C). Bu durum kazıların başlamasından itibaren
geçen süre, açığa çıkarılan malzemelerin
yapısı ve geçmişteki koruma müdahaleleri
gibi
faktörlerin
sonucudur.
Arkeolojik
buluntuların değişik derecelerdeki kırılganlığı
ve bozulmuşluğu bunların koruması için
sistematik bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.
Bunun yanında aşağıdakiler için uzun dönemli
korumaya yönelik bir yaklaşımın geliştirilmesi
gerekmektedir:
a) Kazıların ilk anından itibaren ortaya çıkarılan
taşınabilir ya da taşınmaz bütün arkeolojik
kalıntılar/buluntular;
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b) Alana ait olan ve arkeolojik buluntular dışında
kalan ve diğer öznitelikler. Buna örnek olarak
henüz ortaya çıkarılamamış, gömülü durumda
bulunan yapılar ve alanın üzerinde bulunduğu,
yapısı hem doğa hem insanlar tarafından
değiştirilmiş kireçtaşı plato gösterilebilir (bkz.
Bölüm 3.3).
Göbekli Tepe’nin özniteliklerinin bütünlüğünün
ve özgünlüğünün gelecek nesiller için
korunmasının garanti altına alınması, kapsamlı
bir Koruma Planını gerekli kılmaktadır. Alanın
kültürel öneminin sürdürülmesini amaçlayan
bu Koruma Planı, alandaki taşınabilir veya
taşınmaz, kazılarla açığa çıkarılmış ya da halen
gömülü durumdaki, insan yapımı ya da doğal
alana atfedilen bütün özniteliklerinin mevcut
koruma sorunlarını olduğu kadar gelecekte
karşılaşılması muhtemel doğa ve insan kaynaklı
sorunları da (iklim değişikliği de dahil olmak
üzere) ele almalıdır.
Koruma Planı, Göbekli Tepe’nin kültürel
öneminin ve kırılganlığının farkında olunarak
hazırlanmalıdır. Aynı zamanda Göbekli
Tepe’nin arkeolojik araştırma alanı ve turizm
vasıtasıyla toplumsal ve ekonomik kalkınma
amaçlı kullanımı sırasında kültürel değerinin
kaybedilmemesini sağlayacak kapsayıcı bir
koruma stratejisi geliştirmelidir.
Ayrıca koruma çalışmalarının bu kapsayıcı
koruma stratejisi çerçevesinde uygulanması
için bir eylem planı geliştirilmelidir. İlgili
aktiviteler hedefe yönelik, önceliklere uygun
olarak, sistematik bir şekilde uygulanmalıdır.
Ayrıca koruma planı, korumayla ilgili
sorunların denetimine yönelik hazırlıkları
ve eylem planında amaçlanan aktivitelerin
uygulamalarını da kapsamalıdır.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
Sorun 08: Peyzaj Tasarım Konsepti
Göbekli Tepe’deki kazı çalışmalarında ortaya
çıkarılan arkeolojik kalıntılar alanın kalbini,
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

turistik ilginin odak noktasını, korumaya
yönelik çalışmaların amacını ve kalkınmaya
yönelik stratejilerin temelini oluşturmaktadır.
Fakat bu arkeolojik kalıntıların, göz ardı
edilmemesi gereken daha büyük bir alanın
içinde olduğu unutulmamalıdır. Göbekli Tepe
kendi bütünlüğünde, keşfedilen Neolitik
dönem yapılarıyla ilgili bir hikaye anlatmaktadır
ve kazılmış olan arkeolojik yapılarının dışında,
alanın anlaşılabilmesi ve kültürel öneminin
kavranması için gerekli olan çeşitli özellikleri
de bulunmaktadır. Bölüm 2.4.2’de bahsedildiği
üzere, alanın içinde barındırdığı özniteliklerden
bazıları kireçtaşı platonun yapısı ve biçimi,
doğal sessizliği ve yalıtılmışlığı, arkeolojik
yapıyla arasındaki iç içe geçmişlik ve alanın
yeni unsurlarından olan dut ağacı sayılabilir.
Bu bağlamda höyük ve kireçtaşı platonun
koordine edilmiş gelişimi için kapsayıcı bir
Peyzaj Tasarımı, Göbekli Tepe’nin sayısız
özniteliğinin -taşınabilir ve taşınmaz- daha iyi
anlaşılmasında bir araç olmanın yanı sıra alanın
kültürel değerinin iyileştirilmiş bir sunum
ve canlandırma ile korunmasına yardımcı
olacaktır (başlangıçta yaşanabilecek geçici ve
asgari fiziksel müdahaleye rağmen).
Göbekli Tepe peyzajının koordine edilmiş bir
biçimde geliştirilmesi, alanın iyi korunduğu ve
iyi tanıtılıyor olduğu şeklindeki bir genel resmin
yansıtılmasına yardımcı olacak, aynı zamanda
alanın ziyaretçi yönetiminin geliştirilmesinde
bir araç olacaktır.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler

6.4 KAZI ve ARAŞTIRMA
Sorun 09: Araştırma-Koruma Dengesi
Eğer 20 yıl evvel başlayan kazı çalışmaları
olmasaydı, Göbekli Tepe‘deki arkeolojik
yapılar açığa çıkarılamamış ve Eski Dünya’nın
Neolitikleşme sürecinin anlaşılması üzerine
çok önemli bir katkı yapılamamış olurdu.
Buna ilaveten, halihazırda devam etmekte

Alan Yönetimiyle İlgili Sorunlar

olan diğer araştırma çalışmalarıyla birlikte kazı
çalışmaları, Göbekli Tepe‘deki yapıları inşa eden
avcı-toplayıcı toplulukların ve onların içinde
bulunduğu eşsiz sosyo-ekonomik yapının daha
iyi anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla
yürütülen kazı çalışmaları alanın ve alanın
kültürel öneminin kavranabilmesi açısından
çok önemlidir.
Aynı zamanda alandaki arkeolojik buluntuların
düzgün şekilde korunması ve bakımının
yapılması, kazı çalışmalarına ve araştırmalara
katılan çalışanların/araştırmacıların ahlaki
sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine
getirmek için Alan Yönetim Planı‘nın
uygulanması çerçevesinde, kazı ve araştırma
ekipleri ile koruma uzmanları arasında aktif
işbirliği sağlanmalıdır. Bu işbirliği kazı ve
araştırma ekipleri ile koruma uzmanlarının
muntazam
şekilde
koordinasyonunu
hedefleyerek, Göbekli Tepe‘nin arkeolojik
bir araştırma kaynağı olarak kullanılmasının
garanti altına alınmasına yardımcı olmalıdır.
Açıkça görülebileceği üzere, Göbekli Tepe‘nin
çok tabakalı olması, alt tabakalardaki arkeolojik
verilerin incelenebilmesi adına üst kısımlardaki
arkeolojik tabakaların kaldırılmasını gerekli
kılabilir. Böyle bir uygulama, daha genç olan tarihi
dokunun yok edilmesi anlamına geleceğinden,
ileride yürütülebilecek bu tür bir uygulamanın
kararı çok dikkatli şekilde verilmelidir. Başka
bir deyişle Göbekli Tepe‘de yürütülecek
kazı çalışmaları bilinen arkeolojik yapıların
tamamen kazılması şeklinde değil, mümkün
olan en az kazıyla alanın kültürel öneminin
anlaşılmasına en fazla katkı sağlayacak biçimde
olmalıdır. Göbekli Tepe’de kazı çalışması
yürütmenin gerekliliği, halihazırda ortaya
çıkarılmış yapıların oldukları yerde bozulmamış
şekilde bırakılması ve korunmasını gerekliliğini
gölgelememelidir. Daha önce bahsi geçen
kazı ekipleri ve koruma uzmanları arasındaki
işbirliğinin derinleştirilmesi bu yaklaşıma
katkıda bulunacaktır. Bu işbirliğinin etkinliği
ve şeffaflığının garanti altına alınması adına,
uygulama çerçevesi ileride ortaya konacak
Araştırma Plan(lar)ı ve Koruma Plan(lar)ı

içerisinde ele alınmalıdır (Sorun 07: Alandaki
Arkeolojik Kalıntıların Durumu ve Koruması).
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
Sorun 10: Kazı-Koruma Dengesi
Göbekli Tepe‘de 1995 yılından beri yürütülen
kazı çalışmaları, birçok tarihi tabakayı adım adım
açığa çıkararak, alanın kendisinin ve bölgeler
üstü öneminin anlaşılmasına katkı sağlamıştır.
Ancak günümüz itibariyle alanda korumayla
ilgili önlemlerin yapılan kazı çalışmaları yanında
yetersiz kaldığı açıktır. Bununla beraber, taşınır
ve taşınmaz arkeolojik buluntuların mümkün
olduğunca bulundukları haliyle korunması,
uluslararası standartlar gereğince kazı ve
araştırma ekiplerinin görevidir ve koruma
konusundaki ihmalkarlıktan kaçınılmalıdır.
Dolayısıyla Göbekli Tepe‘deki kazı çalışmalarına
paralel olarak, uygun ve sistematik koruma
çalışmalarına öncelik verilmelidir ve gelecekte
kazı çalışmalarıyla koruma faaliyetleri dikkatli
bir şekilde aşamalandırılmalı ve ardışık olarak
ele alınmalıdır. Bunu garanti altına almak için
kazı çalışmaları ve koruma sırası dikkatli şekilde
ele alınmıştır, bu sorun Koruma Planı’nda da ele
alınmalıdır ve gelecekteki Araştırma Plan(lar)
ına da entegre edilmelidir.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kaynaklar ve süreçler
Sorun
11:
Arkeolojik
Buluntuların
Depolanması ve Veri Yönetimi (erişilebilirliğin
sağlanması ve araştırma sonuçlarının
dağıtılması da dahil olmak üzere)
Göbekli Tepe‘de süregelen araştırmaların
sonucu olarak bilgi elde edilmekte ve elde
edilen bu bilgi düzenli olarak yayınlanmaktadır
(bkz. Bölüm 3.1.3.).
Bu bilgilerin çoğu, Göbekli Tepe’nin ve alanın
kültürel öneminin olduğu kadar alanın
karşılaşabileceği tehlikelerin de anlaşılmasına
katkıda bulunarak sürdürülebilir bir alan
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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yönetiminin ve muntazam bir karar alma
sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu karar
alma sürecinin etkin olmasını ve alandaki
koruma, araştırma çalışmaları ile ekonomik
fırsatlar/faydalar
arasındaki
dengenin
sağlamasını garanti altına almak açısından
bütün verilerin, alanın yönetiminden sorumlu
ekip ve paydaşların sorumluluklarından/
çıkarlarından kaynaklanan sorunların ele
alınmasından sorumlu uzmanlar için hem
fiziksel hem düşünsel anlamda kolaylıkla
ulaşılabilir (anlaşılabilir bir dille yazılmış) olması
gerekmektedir. Edinilen bilgilerin toplanması
ve yayılmasıyla ilgili daha şeffaf bir yaklaşım,
alanda yürütülecek her türlü aktivitenin daha
düzenli bir şekilde ele alınmasını sağlayacaktır.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler

6.5 GELİŞİM ve KULLANIM
Bu kısım Göbekli Tepe‘yi ve çevresini bir
turizm merkezi olarak geliştirme ihtiyacından
kaynaklanan sorunları1
ve yerel halkın
planlanan
kalkındırma
faaliyetlerinden
beklentilerini ele almaktadır.
Sorun 12: Alandaki Ziyaretçilerin Yönetimi
Göbekli Tepe‘nin arkeolojik bir kazı alanından
‘Ören Yeri’ne dönüşümü alana gelen
ziyaretçi sayısında önemli miktarda artışla
sonuçlanmıştır. Ancak bir geçiş sürecinde
olunması ve gerekli altyapının henüz
tamamlanmamış olması dolayısıyla alan,
artan turistik talebi karşılayacak kapasiteye
şimdilik sahip değildir. Buna ilaveten alanda
ziyaretçi davranışı ve sorumluluklarına dair
anlayış henüz oturmuş değildir. Ayrıca artan
turist sayısının alanın öznitelikleri üzerinde
yol açabileceği tehlikelerle ilgili farkındalık da
henüz oluşturulabilmiş değildir.
Artan turizm talebinden kaynaklanan baskıyla
başa çıkmak için ortaya konan strateji şu ana
kadar bütüncül olmayan bir yapıdadır. Sırasıyla
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a) gelen ziyaretçilere bilgilendirici ve zevkli
bir deneyim geçirmelerini sağlayacak turistik
yönetim gereksinimleri
b) turizm artışıyla sağlanan ekonomik kazanç
c) Alanın kültürel önemine ve değerine katkıda
bulunan özniteliklerin korunması ve
d) Alan hakkında daha fazla bilgi edinilmesini
sağlayacak kazı ve araştırma çalışmalarının
devam etmesi arasındaki dengeyi kuracak eş
güdümlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.
Dolayısıyla Yönetim Planı bu dengeyi kurmayı
başararak alanın bir turizm merkezine
dönüşümü sırasında rehberlik etmelidir.
Ayrıca bu dönüşüm nedeniyle artan sayıda
yerli ve yabancı ziyaretçi ihtiyacına karşılık
verirken Göbekli Tepe‘nin kültürel öneminin
de korunmasını sağlamalıdır.
Bu plan, gerçek turist rakamlarının, profilinin
ve ihtiyaçlarının, alanın taşıma kapasitesinin,
alandaki mevcut ziyaretçi yönetiminin
durumunun ve artan sayıdaki ziyaretçi sayısı
yüzünden alanın kültürel yapısına gelebilecek
olası zararların kapsamlı bir şekilde ele
alınmasını temel almalıdır. Risk hazırlığı
da dahil olmak üzere alanın özniteliklerini
etkileyen, var olan ve ön görülen ziyaretçi
yönetimi sorunlarını belirlemeli ve söz konusu
sorunların ele alınmasını sağlayacak, eş
güdümlü bir yaklaşımı/genel vizyonu ortaya
koymalıdır. Dahası, söz konusu eş güdümlü
ziyaretçi yönetim yaklaşımını uygulamak için
bir eylem planı geliştirilmeli ve bunlara karşılık
gelen eylemler hedefli, sistemli ve öncelikli
bir tutumla uygulanmalıdır. Plan ayrıca artan
turistik ilgiden kaynaklanabilecek var olan
ve öngörülen olası sorunları belirleyerek bu
sorunların ele alınmasıyla ilgili eş güdümlü bir
yaklaşım ve genel bir vizyon ortaya koymalıdır.
Ziyaretçi Yönetim Planı aynı zamanda ziyaretçi
yönetimiyle ilgili sorunların denetlenmesi ve
öngörülen eylem planının düzenli bir şekilde
uygulanması konularını da ele almalıdır.

Alan Yönetimiyle İlgili Sorunlar

İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
Sorun 13: Temel Ziyaretçi Anketi
Ziyaretçi sayısında son zamanlarda ciddi bir
artış yaşansa da, ziyaretçi sayısı ve profili gibi
konularda kapsamlı bir bilgi bulunmamaktadır.
Göbekli Tepe‘nin taşıma kapasitesi henüz
hesaplanmamıştır ve alanın içinde ve dışında,
artan ziyaretçi sayısıyla başa çıkabilmek için
gerekli altyapı ve tesisleşme çalışmalarının
değerlendirilmesi henüz yapılmamıştır.
Oysa ki, söz konusu faktörlerin anlaşılması
Göbekli Tepe‘nin kültürel miras alanına
dönüşüm sürecinin, artan sayılardaki yerel,
ulusal ve uluslararası ziyaretçi ihtiyaçlarının
yeterli bir biçimde karşılanmasının güvence
altına alınması açısından büyük önem
taşımaktadır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen
konuları kapsayan ve aynı zamanda Ziyaretçi
Yönetim Planının geliştirilmesi ve başarısının
denetlenmesi için de önemli bir dayanak
oluşturacak bir temel ziyaretçi anketi yapılması
gerekmektedir.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kaynaklar
Sorun 14: Ziyaretçi Altyapısı
Göbekli Tepe‘nin bir turizm noktasına
dönüşmesi için artan sayılardaki ziyaretçilerin
(engelli ziyaretçiler de dahil) gereksinimlerini
karşılayacak ve turizmin, alanın öznitelikleri
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak
yeterli altyapı çalışmaları an itibariyle devam
etmektedir. Bu altyapı çalışmaları arasında
yol, otopark, tuvalet, bilet gişesi, kafe/lokanta,
gözlem platformu, patika, işaret, çöp boşaltma
alanı, aydınlatma ve kapalı devre kamera sistemi
gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Ayrıca, alanın
en önemli kısmını dolaşan bir yürüme yolunu
içinde barındıran yeni üst örtüye ek olarak,
höyüğün yaklaşık 1 km. batısındaki ana girişte
yer alan yeni bir ziyaretçi merkezinin inşası
devam etmektedir. Söz konusu yeni ziyaretçi

merkezi projesi, alanın resmi sponsoru (Doğuş
Grubu) tarafından geliştirilmiştir ve güncel
bilgilendirme panoları ve teşhirlerle birlikte en
gelişkin ziyaretçi tecrübesini ihtiva edecektir.
Söz konusu projeler ziyaretçi altyapısının
geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi yönünde
bütünleşmiş bir yaklaşımda olacaktır, alanın
özniteliklerinin ve gelecekteki araştırma
konularının korunmasıyla ilgili olan tüm
yükümlülüklere uyacaktır. Böylece, Göbekli
Tepe ve çevresinin turizm altyapısını geliştirerek
artan ziyaretçi sayısının ihtiyaçlarına cevap
vermesini sağlarken Göbekli Tepe‘nin
özniteliklerinin özgünlük ve bütünlüklerinin
uzun vadeli korumasını güvence altına alacaktır.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
Sorun 15: Alandaki Arkeolojik Kalıntıların
(bir bütün olarak) Sunumu, Algılanması ve
Görünürlüğü
Algılama, kültürel miras alanıyla ilgili
kamu bilincini arttırmaya ve anlaşılmasının
kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerin tümü
olarak tanımlanabilir. Bu faaliyetler yazılı ve
elektronik yayınları, halka açık seminerleri,
alan içinde ya da alanla doğrudan alakalı ancak
alan dışında yapılan enstalasyonları, eğitim
programlarını, toplumsal aktiviteleri, devam
eden çalışmaları ve tanıtma süreçlerinin
kendisini de kapsamaktadır.2
Alanın algılanması her ne kadar Göbekli Tepe ve
çevresinin korumasını garanti altına alacak ve
destekleyecek bir araç olsa da, alanın önemi ve
potansiyelinin tam olarak farkına varılmamıştır
(bkz. Sorun 08: Peyzaj Tasarım Konsepti) ve
mevcut durumda tanıtım panoları bu anlamda
kullanılan tek araçtır.
Dolayısıyla geliştirilmeye yönelik atılması
gereken adımlar bulunmaktadır. İlk olarak
mevcut panoların rehber eşliğinde yapılan
turlar, sesli kılavuzlar ve basılı rehber kitaplar
gibi araçlarla geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Daha
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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genel anlamda Göbekli Tepe tanıtımına dair
daha kapsamlı bir yaklaşım benimsenmelidir.
Bu tanıtım yaklaşımı Göbekli Tepe‘nin
özniteliklerinin daha iyi anlaşılabilmesini
kolaylaştırırken aynı zamanda alana gelen,
fiziksel ve zihinsel engelli bireyler de dahil,
ziyaretçilerin Göbekli Tepe‘yi en iyi ve rahat
şekilde deneyimleyebilmelerini hedeflemelidir.
Bu yaklaşım aynı zamanda Ziyaretçi
Yönetim Planı ve alanın özniteliklerinin ve
araştırma konularının korunmasıyla ilgili
olan yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde
tasarlanmalıdır.
Bu bağlamda alanın ve çevresinin algılanmasına
yönelik atılabilecek bir başka adım da -uygun
bir yere ve uygun ölçülerde- bir ziyaretçi
bilgilendirme merkezi ile bir müze kurulmasıdır.
Bu tesislerle ziyaretçiler gezilerine başlamadan
oryantasyonu sağlayacaktır. Aynı zamanda
modern ziyaretçi ile tarihöncesi alan ve el
değmemiş ortamıyla arasında bağ oluşturarak,
ziyaretçilerin Göbekli Tepe‘de yaşadıkları
deneyimi daha iyi kavramalarını sağlayacaktır.
İgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
Sorun 16: Alanın Tanıtımı ve Farkındalık
Arttırma
Göbekli Tepe‘nin bir turizm merkezine
dönüştürülmesi öngörüldüğünden, alanın
tanıtımı yayınlar, filmler, medya kampanyaları
ve sosyal medya vasıtasıyla yapılmıştır/
yapılmaktadır (Bölüm 5.1.2). Ancak bu
çalışmalar henüz daha kapsamlı bir Ziyaretçi
Yönetim Planı çerçevesinde ele alınmamıştır.
Dolasıyla tanıtım amaçlı çalışmaların, Göbekli
Tepe‘nin sürdürülebilir bir şekilde yönetimini
ve geliştirilmesini garanti altına almak adına,
koruma, araştırma ve ekonomik fayda sağlama
arasında dengeyi kuracak olan adımların,
daha kapsamlı bir Ziyaretçi Yönetim Planıyla
uyumlu şekilde atılması önem arz etmektedir.
Aksi takdirde bu tanıtım çalışmaları Göbekli
Tepe‘deki turistik aktivitelerin kontrolsüz
şekilde artmasına yol açarak, alanın kültürel
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

önemine zarar verebilecektir.
Bunun yanında bu çalışmalar, yerel, ulusal
ve uluslararası hedef kitlelerinin beklenti
ve ihtiyaçlarını olduğu kadar sektördeki
fırsatları da dikkate alan daha geniş bir tanıtım
stratejisi altında toplanmalıdır. Buna ilaveten
tanıtım faaliyetleri Göbekli Tepe‘nin sıra dışı
kültürel değeri ve onu korumanın önemi ile
ilgili farkındalık yaratarak, sorumlu turizm
anlayışını, alanın korumasına önemli katkı
yapacak bir element olarak teşvik etmelidir.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
Sorun 17: Toplumsal Katılım ve Gelişim
Kültürel miras alanlarının korunmasında
toplumsal katılımın sağlanmasının, hem
kültürel miras alanlarının uzun vadeli
korumasına hem de yerel toplulukların
sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağladığı
kanıtlanmıştır.
Toplumsal katılım halihazırda Göbekli Tepe‘de
devam eden kazı çalışmalarının bir parçası
haline gelmiş olup, yerel halkın hem ekonomik
hem de entelektüel anlamda gelişimine katkı
sağlamaktadır (bkz. Bölüm 5.4.4). Ancak Göbekli
Tepe’nin genel yönetim çerçevesinde yerel
toplulukların sistematik olarak entegrasyonu
ve bunun sonucu olan sürdürülebilir kalkınma
fırsatı ile ilgili eksiklikler bulunmaktadır. Yerel
halkın Göbekli Tepe‘deki koruma ve Göbekli
Tepe‘nin turizm noktasına dönüşmesi gibi
konularda katılımı arttırılmalıdır.
İlgili alan yönetim sistemi gereksinimleri:
Kurumsal çerçeve, kaynaklar ve süreçler
1.

Ayrı başlıklar altında ele alınsalar da 11. ve 15. konular
birbirleriyle oldukça yakından ilgilidir. Aslında Ziyaretçi
Yönetim Planı geliştirilmesi yalnız 12. ve 15. Konular
itibariyle ele alınarak mümkündür. Öte yandan, pratik
nedenlerden ötürü bu konular ayrı ayrı da ele alınabilir
ancak ilgili çözümler birbirleriyle ve Ziyaretçi Yönetim
Planı‘yla uyumlu olmalıdır.

2.

ICOMOS (2008): Kültürel Miras Alanlarının Tanıtımı ve
Algılanması Tüzüğü
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Bu bölümde Göbekli Tepe’nin tarihinin ve
günümüzdeki durumunun anlaşılması, kültürel
öneminin değerlendirilmesi ve önemli idari
konuların belirlenmesi amacıyla geliştirilen
Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı’nın uzun vadeli
sürdürülebilir bir yönetimini sağlayacak
vizyon, amaçlar ve yönetim politikaları ortaya
konmaktadır.

7.1 VİZYON
Göbekli Tepe Yönetim Planın asıl amacı
alanın kültürel değerinin ve öneminin olduğu
kadar çevresinin de uzun vadeli korunmasını
sağlamaktır. Bunun başarılabilmesi için alanda
yapılan araştırmalar, alanın korunması ve
alandan ekonomik yarar sağlamaya yönelik
faaliyetler arasında bir denge kurulmalıdır.
Dolayısıyla Göbekli Tepe vizyonu, alanın
ve çevresinin kültürel değerinin korunması
ve geliştirilmesi aşağıdakiler vasıtasıyla
gerçekleştirilmesidir:
•

Mekanın
korumak;

özniteliklerini

ve

ruhunu

•

Kazı çalışmalarının ve araştırmaların
yapılmasını mümkün kılmak ve teşvik
etmek;

•

Alanın ve çevresinin sürdürülebilir
kalkınmasını ve kullanımını garanti altına
almak.

Göbekli Tepe’nin, alanın ruhuna katkıda
bulunanlar da dahil olmak üzere, tüm
özniteliklerinin korunması uzun vadeli
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

sürdürülebilir yönetim için bir zorunluluk
oluşturmaktadır. Aynı zamanda alanın ve
çevresinin daha iyi anlaşılmasına, alanın
kültürel değerinin ve öneminin korunmasına
katkı sağlayabilecek en ileri tekniklerle yapılacak
kazı çalışmaları ve bilimsel araştırmalar teşvik
edilmelidir. Alanın gelecekteki dönüşümü
ve kullanımı - ekonomik, sosyal, kültürel ve
çevresel yönlerini dikkate alan- toplumsal
katılımı ve toplumsal faydayı kapsayan
sürdürülebilir bir sürecin kurulmasına katkı
sağlayacaktır.

7.2 UZUN VADELİ HEDEFLER, 2017 – 2027
Belirlenen Göbekli Tepe vizyonuyla uyumlu
olan ve Bölüm 6’da sıralanan önemli yönetim
sorunlarını ele almak için hazırlanan bu Alan
Yönetim Planı önümüzdeki on yıl içerisinde
ulaşılması planlanan genel hedefleri şu şekilde
belirlemiştir:
Hedef 1: Alanın kendi bütünlüğü içerisinde
anlaşıldığının
ve
kendi
bağlamında
yönetildiğinin güvence altına alınması.
Hedef 2: Alanın eldeki Alan Yönetim
Planı’nın hazırlandığı dönemde tanımlanmış
olan özniteliklerinin, özgünlüğünün ve
bütünlüğünün
sürdürüldüğünün;
hatta
gerekli ve uygun olduğunda zamanla
zenginleştirildiğinin anlaşılması.
Hedef 3: Alandaki kazı çalışmaları ve
araştırmalar ile alanın ve çevresinin
geliştirilmesi ve kullanımı arasındaki dengeyi
sağlamak.
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Hedef 4: Alanın kültürel önemine katkıda
bulunan bütün özniteliklerin korunması için eş
güdümlü bir yaklaşım sağlamak.
Hedef 5: Alanın ve onun kültürel değerinin
daha fazla anlaşılmasını sağlayacak kazı
çalışmaları ve araştırmaları teşvik etmek.
Hedef 6: Alanın kültürel değeri hakkındaki
farkındalığı arttırmak için sürdürülebilir turizmi
teşvik etmek ve alanın korunması için destek
yaratmak.

sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamak.
Hedef 9: Etkili, şeffaf ve eş güdümlü bir karar
verme yapısı oluşturmak.
Hedef 10: Alanı ve çevresini uluslararası, ulusal
ve yerel hukuki yükümlülüklere uygun olarak
ve en iyi uygulama yöntemlerini kullanarak
sürdürülebilir bir şekilde yönetmek.

Hedef 7: Alan ve çevresinde yapılacak yeni
altyapı çalışmaları ve tesisler için standartlar
belirlemek.
Hedef 8: Yerel toplumun katılımını
cesaretlendirmek ve bununla ilgili olarak

Şekil 49: Göbekli Tepe Vizyonu
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
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7.3 GÖBEKLİ TEPE‘NİN ÖNÜMÜZDEKİ İLKE 2
BEŞ YILLIK HEDEFLERİ VE YÖNETİM Yapılacak değişiklikler alanın kültürel önem ve
değerini azaltmamalı aksine uygun ve gerekli
POLİTİKALARI, 2017 – 2021
olduğu yerlerde arttırmalıdır.

Alan Yönetim Planının bu bölümü, yukarıda
belirtilen hedeflere ve vizyona ulaşılmasında
rehber ilkeler olarak hizmet etmesi istenen 8
uzun vadeli amaç ve bir dizi kısa ve orta vadeli
ilke belirlemektedir. Toplamda belirlenen 86
ilkenin, 57’si Koruma Ve Kazı, 10’u Turizm, 4’ü
Toplumsal katılım, 4’ü Kurumsal Çerçeve, 4’ü
Kaynak Yönetimi, 7’si ise Uygulama, İzleme ve
Gözden Geçirme başlıkları altında sıralanmıştır.
Bölüm 1‘de sıralanan uluslararası standartlara
uygun olarak oluşturulan bu ilkelerin, Göbekli
Tepe ve çevresinde yapılması planlanan ve
devam eden bütün faaliyetlere uygulanması
tavsiye edilmektedir.
Yönetim tedbirleri sırayla sınıflandırılmış
olmalarına rağmen, belirlenmiş olan vizyon ve
stratejik hedeflere uygun olarak, birbirleriyle
ve bu Alan Yönetim Planının diğer bölümleriyle
birlikte okunmalı, anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.
Bu planın başında verilmiş olan terminoloji
bölümü bu politikaların anlaşılmasında ve
uygulanmasında kullanılmalıdır.
KORUMA ve DEĞİŞİME YÖNELİK KAPSAYICI
YAKLAŞIM

Amaç 1: Alanın Koruması
Göbekli Tepe’nin kültürel değerini ve
önemini muhafaza edip daha ileriye
taşıyacak sistematik bir koruma programı
ve kapsamlı bir peyzaj düzenleme
konseptinin oluşturulması. Söz konusu
amaç altında 38 ilke belirlenmiştir.
İLKE 1
Alanda yürütülen koruma çalışmaları ve
yapılması planlanan her türlü yeni ekleme
alanın özniteliklerinin ve kültürel öneminin açık
ve bütüncül bir şekilde kavranılması suretiyle
ele alınmalıdır.
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İLKE 3
Koruma çalışmaları yerel koruma planlaması
kurallarında, ulusal kanunlarda ve uluslararası
sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklere uygun
olmalıdır.
İLKE 4
Teknik korumaya dair çözümler (ve uygun
olduğunda
yeniden
tasarlamak
için)
müdahaleler yapılmadan önce ve müdahaleler
sırasında
gerekli
araştırmalar,
uzman
incelemeleri, kayıt altına alma ve örnekleme
yapılmalıdır.
İLKE 5
İnceleme, araştırma ve gerekli koruma
faaliyetlerinin uygulama ve yönetilmesinde
yalnızca konusunda yeterlilik ve tecrübe sahibi
insanlar görevlendirilmelidir.
İLKE 6
Teknik koruma faaliyetlerine dair planlama ve
uygulama, alanın özniteliklerinin gerçek etki ya
da kayıp oranları dikkate alınarak yapılmalıdır.
İLKE 7
Koruma çalışmaları, alandaki yapıların
mükemmel olarak onarımından ziyade mevcut
durumlarının korunmasına odaklanmalıdır.
İLKE 8
Herhangi bir değişiklikten önce mevcut
durumun dokümantasyonu yapılmalıdır.
İLKE 9
Planlanan değişikliklerin alanın kültürel değeri
üzerinde yaratacağı uzun vadeli etkilerin,
uygulama
öncesinde
değerlendirilmesi
yapılmalıdır.
İLKE 10
Bütün değişiklikler kayıt altına alınmalıdır.
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İLKE 11
Yapılan bütün değişiklikler ayırt edilebilir
olmalıdır ancak hiç biri alanın tarihi dokusu ve
kültürel değerine zarar vermemelidir.
İLKE 12
Yapılan değişiklikler uzun vadede sürdürülebilir
olmalıdır.
İLKE 13
Yapılacak
değişiklerin
planlanması
ve
uygulanması ile ilgili olarak disiplinlerarası ve
eş güdümlü bir yaklaşım benimsenmelidir.
İLKE 14
Herhangi bir koruma programına başlanılmadan
önce detaylı bir planlama yapılmalı ve gerekli
mali kaynaklar bulunmalıdır.
ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASI
İLKE 15
Arkeolojik mirasın ölçeği ve yapısı hakkında
gerekli bilginin edinilmesi arkeolojik mirasın
korunmasında temel ögedir. Bu bil¬giye
ulaşılması sırasında tahribata sebebiyet
vermeyen tekniklerle tüm kazı çalışmalarıyla
ilgili inceleme, araştırma ve örneklemeler
yapılmalıdır.
İLKE 16
Kazılar esnasında ortaya çıkan arkeolojik miras,
yalnızca gerekli koruma ve yönetim önlemleri
alınarak açıkta bırakılmalıdır.
İLKE 17
Alanın kültürel yapısına ve önemine katkıda
bulunan taşınabilir ve taşınmaz ögelerin kendi
doğal şartlarında korunması arkeolojik miras
yönetimin ana amacı olmalıdır.
İLKE 18
Koruma çalışmaları, alanın günümüze ulaşan
kültürel dokusunu değiştirmeden ya da
gerektiğinde etraflıca düşünüldükten ve daha
derin incelemeler yapıldıktan sonra karar
vererek yapılmalıdır.

İLKE 19
Mevcut yapıların onarımı; restorasyon ve
yeniden inşa etme seçeneklerinden daha
öncelikli olarak ele alınmalı, ancak onarım dahi
yalnızca kesinlikle gerekli olduğu durumlarda
yapılmalıdır.
İLKE 20
Onarım sırasında özgün yapıya benzer
nitelikteki malzeme ve teknikler kullanılmalıdır.
Mümkünse özgün malzemeler kurtarılmalı ve
tekrar kullanılmalıdır. Bunun haricinde yeni,
geleneksel malzemeler kullanılabilir.
İLKE 21
Yeni
malzemeler,
onarımda
yalnızca
gerekli araştırmalar yapıldıktan ve bu yeni
malzemelerin tarihi dokuya herhangi bir
zarar vermeyeceği kanıtlandıktan sonra
kullanılmalıdır.
İLKE 22
Onarım yapılırken yeni malzeme eskiye
uydurulmalıdır ve tam tersi bir durumdan
kaçınılmalıdır. Dolayısıyla yeni malzemelerin
tarihi dokuyla uyumlu olmasına özellikle dikkat
edilmelidir.
İLKE 23
Eğer gerekliliğine dair sağlam kanıtlar yoksa
tarihi dokunun restorasyonuna ya da yeniden
inşasına dair bir girişimde bulunulmamalıdır.
İLKE 24
Zaman içerisinde tamamen ya da büyük oranda
yok olmuş ögelerin yeniden inşa edilmesi
istisnai durumlar dışında (alanın kültürel
yapısını ve değerini korumaya ya da arttırmaya
yönelik olan durumlar) arzulanmamaktadır.
İLKE 25
Yeniden inşanın istendiği durumlarda
dahi var olan arkeolojik bulgulara zarar
vermekten kaçınılmalı, asıl kalıntıların
değeri düşürülmemeli ve uygulamada
kullanılan yeni malzemeler yapay yollardan
yaşlandırılmamalıdır.
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İLKE 26
Alanın dokusundaki ciddi kayıpların olması
durumunda alandaki yapılarda yeni çalışmalar
göz önünde bulundurulmalıdır.
İLKE 27
Yeni çalışmalar değiştirilen tarihi dokunun
önem düzeyini ve alanın kültürel önemi
üzerindeki etkisini dikkate alarak yapılmalıdır.
İLKE 28
Adaptasyon ve yeni çalışmalar için öneriler,
olası başka alternatiflerin olup olmadığı
açısından kontrol edilmeli ve sadece genel plan
bağlamında ele alınmalıdırlar.
İLKE 29
Genel olarak yeni çalışmalar çağdaş ihtiyaçların
çağdaş şekilde giderilmesiyle ifade edilmelidir,
fakat aynı zamanda kalıntıların özgünlüğünü
ve/veya alanın kültürel değerini azaltmamalıdır.
İLKE 30
Arkeolojik mirası tehdit edebilecek risklerin –
doğal nedenlerden insan kaynaklı etmenlere
– detaylı olarak değerlendirmesi yapılmalıdır.
Aynı zamanda uygun koruma önlemleri düzenli
kontroller sırasında yapılmalı ve gelecekte daha
pahalıya mal olabilecek koruma çalışmalarına
olan ihtiyaç en aza indirilmelidir.

İLKE 34
Yeniden dikilecek olan ağaçlar ve bitkiler,
geçmişteki bitki örtüsüne ve çalışma
programında sınırları belirlenmiş genel plana
uygun olarak yerleştirilmelidir.
İLKE 35
Alanın korunması, gerekli olduğunda kültürel
değerinin gelecek kuşaklara taşınmasına
yönelik öneriler sunulurken yerin altındaki
ve üstündeki arkeolojik kalıntılar göz önünde
bulundurulmalıdır.
İLKE 36
Yeni çalışmaların yapılacağı alanlar kendi
sunumlarına ve tanıtımlarına uygun olmalıdır.
İLKE 37
Yapılması önerilen yeni eklemelerin, peyzaj
düzenleme elemanları da dahil olmak
üzere, değiştirilecek tarihi dokunun önem
düzeyi ve karakteri dahil olmak üzere alanın
kültürel önemi üzerindeki etkisi göz önünde
bulundurulmalıdır.
İLKE 38
Adaptasyon önerileri ve yeni çalışmaların, olası
başka bir alternatifin olmadığı durumlarda
yapıldığı ve genel plan bağlamında ele
alındığından emin olunmalıdır.

ALANIN KARAKTERİNİN KORUNMASI

Amaç 2: Alanın Çevresinin Koruması

İLKE 31
Alandaki bütün değişiklikler alanın karakterinin
korunması ve/veya zenginleştirilmesi amacıyla
uygulanmalıdır.

Göbekli Tepe’nin kültürel ve önemini
güvence altına almak için çevresinin
uygun şekilde korunması ve muhafaza
edilmesi. Söz konusu amaç altında 10
ilke belirlenmiştir.

İLKE 32
Alanın eşsiz karakterine ve ruhuna katkı yapan
bütün bileşenler uygun yöntemler kullanılarak
belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
İLKE 33
Alanda sonradan eklenmiş olan ya da alanın
karakteri üzerinde olumsuz etkisi bulunan
elemanlar kaldırılmalıdır.
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İLKE 39
Alanın çevresinde yürütülen bütün koruma
faaliyetleri ve değişiklik önerileri alanın
karakteri ve özniteliklerinin ve kültürel
öneminin bütüncül ve açık şekilde kavranması
üzerine kurulmalıdır.

Yönetim Hedefleri, Amaçları ve İlkeleri

İLKE 40
Alanın çevresinde yapılacak değişiklikler
Göbekli Tepe‘nin karakteri ve alanın kültürel
değerinde azalmaya yol açmamalı, aksine onu
uygun ve mümkün olduğunda arttırmalıdır.
İLKE 41
Alanın çevresinde yer alan ve
alanın
kültürel önemine ve değerine katkı yapan
bütün bileşenler belirlenmeli ve kayıt altına
alınmalıdır.
İLKE 42
Alanın çevresindeki sonradan ve izinsiz olarak
eklenen ya da alanın kültürel değeri üzerinde
olumsuz etkisi olan ögeler kaldırılmalıdır.
İLKE 43
Gelecekte yeniden dikilecek olan ağaçlar ve
bitkiler, geçmişteki bitki örtüsüne ve çalışma
programında sınırları belirlenmiş genel plana
uygun olarak yerleştirilmelidir.
İLKE 44
Alanın korunması ve gerekli olduğunda kültürel
değerinin gelecek kuşaklara taşınmasına
yönelik öneriler sunulurken yerin altındaki
ve üstündeki arkeolojik kalıntılar göz önünde
bulundurulmalıdır.
İLKE 45
Alanın çevresinin uygun şekilde korunması
tampon bölge ve mevcut kanuni hükümlere
uygun
olarak
kontrol
mekanizmaları
geliştirilmesi aracılığıyla güvence altına
alınmalıdır.
İLKE 46
Alanın içinde bulunduğu arazide yapılacak
koruma faaliyetleri arazi kullanımı, planlama,
kalkınma (bölgesel, ulusal ve uluslararası
seviyede), kültürel ve çevresel politikalarla
uyumlu ve eş güdümlü olmalıdır.
İLKE 47
Tampon Bölge’nin gerekliliğine ve bu bölgenin
korunmasına dair farkındalık arttırılmalıdır.

İLKE 48
Kültürel miras/çevresel etki çalışmaları – detaylı
arkeolojik/çevresel incelemeler, belgeleme,
etki analizi ve azaltma önlemleri de dahil olmak
üzere – alanın çevresindeki kalkınma projeleri
için izin istendiğinde, durum değerlendirmesi
için temel teşkil etmelidir.

Amaç 3: Kazı ve Araştırma
Göbekli Tepe’nin bölgeler üstü bağlamda
önemi ve anlamı hakkında daha fazla
bilgi edinmek ve daha iyi kavrayabilmek
adına, araştırmalara ve kazı çalışmalarına
devam edilmesi. Söz konusu amaç
altında 9 ilke belirlenmiştir.
İLKE 49
Alanın daha iyi anlaşılabilmesi için kazı
çalışmaları, alanın ve kazı yapılması
planlanan bölgenin tam olarak – ve mümkün
olduğunca zararsız olarak – belgelenmesi ve
bilimsel değerlendirmesi yapıldıktan sonra
yürütülmelidir.
İLKE 50
Gerekli ve uygun araştırmalar, yüzey
araştırmaları, uzman incelemeleri, kayıt ve
örneklemeler kazı çalışmaları öncesinde
ve sırasında yapılmalıdır. Bu çalışmalar
müdahaleci olmayan belgeleme yöntemleri
kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
İLKE 51
Kazılar kısmi olmalı, alanın büyük bölümü
gelecek araştırmalar için dokunulmamış
şekilde bırakılmalıdır.
İLKE 52
Planlanan kazı çalışmalarının alanın kültürel
önemi üzerindeki uzun vadeli etkisi, uygulamaya
geçilmeden önce değerlendirilmelidir.
İLKE 53
Arkeolojik miras kazıldıktan sonra sadece
yeterli koruma önlemleri alınmak suretiyle
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açıkta bırakılmalıdır.
İLKE 54
Gerekli ve yeterli koruma önlemleri kazı
çalışmaları sırasında ve hemen sonrasında
alınmalıdır.
İLK 55
Yeterli depolama tesisleri kazı çalışması
öncesinde sağlanmalıdır.
İLKE 56
Kazı çalışmalarının ve araştırmaların sonuçları
uygun ve güncel olarak yayınlanmalıdır. Bu
bilgiler, idareciler ve bilimsel camianın üyeleri
için erişilebilir kılınmalıdır.
İLKE 57
Herhangi bir kazı çalışmasına ya da araştırma
projesine başlamadan önce detaylı bir
projelendirme yapılmalı ve gerekli mali
kaynaklar sağlanmalıdır.

Amaç 4: Turistik Kalkınma
Göbekli Tepe’de ve çevresinde, alanın
kültürel önemini korunduğu ve hatta
gelecek kuşaklara aktarıldığı garanti
altına alınarak sürdürülebilir turizmin
teşvik edilmesi. Söz konusu amaç altında
10 ilke belirlenmiştir.
İLKE 58
Alanda çevresinde turizmin geliştirilmesine
yönelik yeni çalışmalar, değişecek olan tarihi
dokunun önem düzeyini ve alanın kültürel
değeri üzerindeki etkilerini dikkate almalıdır.
İLKE 59
Yeni çalışmalar alanın kültürel değerinden
feragat edilmeden ziyaretçi ihtiyaçlarına –
engelli ziyaretçiler de dahil olmak üzere – en
iyi cevap verecek şekilde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır.
İLKE 60
Yeni yapılacak çalışmalar için öneriler, olası
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başka bir alternatifin olmadığı durumlarda
yapılmalı ve genel plan bağlamında ele
alınmalıdır.
İLKE 61
Genel olarak yeni çalışmalar çağdaş ihtiyaçların
çağdaş yollar izlenerek karşılanması şeklinde
olmakla birlikte alanın kültürel değerinde/
özgün kalıntılarda kayba yol açmamalıdır.
İLKE 62
Kültürel mirasın algılanmasına yönelik
çalışmalar arkeolojik mirasın geçmişinin, onun
günümüz ve gelecekle olan bağının tanıtımının
yapılmasını ve bu mirasın çevresinin
korunmasını hedeflemelidir.
İLKE 63
Bu amaca ulaşmaya çalışırken, kültürel mirasın
algılanmasına yönelik çalışmalar, alan içi ve
dışında, çok yönlü bir yaklaşımı benimsemelidir.
İLKE 64
Kültürel mirasın alan dışında algılanmasına
yönelik çalışmalar, ziyaretçileri gezileri
öncesinde bilgilendirirken, alanın tarihi dokusu
üzerindeki olası olumsuz etkileri azaltmayı
hedeflemelidir.
İLKE 65
Kültürel mirasın algılanmasına yönelik
çalışmalar ziyaretçilerin – fiziksel ve zihinsel
engelli ziyaretçilerin de dahil olmak üzere
– çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olmalıdır.
İLKE 66
Kültürel mirasın algılanmasına yönelik
çalışmalar mevcut bilgi durumunu yansıtmalı,
dolayısıyla sürekli olarak güncellenmelidir.
İLKE 67
Turistik kalkınmaya yönelik tüm faaliyetler
genel plan çerçevesinde yürütülmelidir.
Özellikle alanın tarihi dokusunu ve kültürel
önemini geri dönülmez bir şekilde değiştirecek
olan faaliyetlere başlamadan önce gerekli mali
kaynaklar teminat altına alınmalıdır.
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Amaç 5: Toplumsal Katılım ve Toplumsal
Kalkınma
Göbekli
Tepe’nin
ve
çevresinin
yönetimine yerel halkın uygun şekilde
katılımıyla, sürdürülebilir toplumsal
kalkınmayı sağlamak. Söz konusu amaç
altında 4 ilke belirlenmiştir.
İLKE 68
Alanın ve çevresinin yönetimi ve korunmasına
destek olunması bağlamında toplumsal
katılımın sağlanmasının önemi, çeşitli alan
yönetimi aktiviteleri vasıtasıyla vurgulanmalıdır.
İLKE 69
Alan yönetimi, yerel topluluklara bilgi
sağlanmasını ve onların aktif olarak katılımını
teşvik etmelidir.
İLKE 70
Yerel halkın katılımıyla ilgili olan önlemler,
alanın kültürel önemine zarar verilmeden, yerel
halkın beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak
şekilde tasarlanmalıdır.
İLKE 71
Toplumsal katılım, yerel halkın sürdürülebilir
kalkınması
teşvik
edecek
biçimde
tasarlanmalıdır.

Amaç 6: Kurumsal Çerçeve
Göbekli Tepe ve çevresindeki değişikleri
idare etmek adına sistematik ve şeffaf bir
alan yönetim sisteminin uygulanması. Söz
konusu amaç altında 4 ilke belirlenmiştir.
İLKE 72
Alandaki ve çevresindeki değişimleri planlama,
uygulama ve denetlenmeye dair disiplinlerarası
ve eş güdümlü bir anlayış benimsenmelidir.

İLKE 73
Alanda ve çevresinde yapılacak değişimlerin
idaresi için şeffaf ve doğru bilgilendirmenin
olduğu bir karar alma süreci olmalıdır.
İLKE 74
Karar alma sürecinde güncel alan yönetim
gereksinimleri ele alınmalıdır.
İLKE 75
Kararlar alınırken ulusal kanunlarda ve yerel
planlama düzenlemelerinde çizilen hukuki
çerçeveye bağlı kalınmalıdır.

Amaç 7: Yönetim Kaynakları
Göbekli Tepe alan yönetim sisteminin
sürdürülebilmesi için gerekli insani, mali
ve entelektüel kaynağın ayrılması. Söz
konusu amaç altında 4 ilke belirlenmiştir.
İLKE 76
Alanın ve çevresinin etkili yönetimi için gerekli
olan insani kaynaklar, planlanan faaliyetlere
başlanmadan ayarlanmalıdır.
İLKE 77
Yönetim ve teknik personelin profesyonel
gelişimi, alan ve çevresi hakkındaki bilgileri
arttırılarak ve alanın sürdürülebilir şekilde
yönetimi
önündeki
engeller
aşılarak
başarılabilir.
İLKE 78
Yönetici ve teknik personelin eğitimi adına
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası akademi
ve eğitim kurumları ile işbirliği teşvik edilmelidir.
İLKE 79
Alanın ve çevresinin daha iyi anlaşılması
ve öneminin kavranmasının olduğu kadar
korunmasının da garanti altına alınması için
ilgili paydaşlar arasında bilinçlendirme ve
eğitim programları yürütülmelidir.
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Amaç 8: Uygulama, Gözetim ve Yeniden
Gözden Geçirme
Alan Yönetim Planı’nın, uygulamaları
gözetme ve planın belirli ve düzenli
aralıklarla yeniden gözden geçirilmesi de
dahil olmak üzere, etkili ve eş güdümlü
bir biçimde uygulandığının güvence
altına alınması. Söz konusu amaç altında
7 ilke belirlenmiştir.
İLKE 80
Öneri Eylem Planındaki gelişmelere dayanarak
eş güdümlü çalışma programının disiplinlerarası
uygulanması ve gözetimi, alan yönetim sistemi
tarafından merkezi olarak koordine edilmelidir.
İLKE 81
Kısıtlı ödenek ve diğer kaynakların, çalışma
programının sadece seçilerek uygulanmasını
gerektirdiği durumlarda öncelik, koruma
çalışmalarına verilmelidir. Öncelik verilen
koruma çalışmaları ise öncelikle alanın
öneminin ve/veya karakterinin daha fazla
temsil edildiği alanlarda uygulanmalıdır.
İLKE 82
Gerçekleştirilen tüm çalışmaların bir kaydı tek
bir yerde derlenmelidir. Bu kaydın kopyaları,
bu Alan Yönetim Planı’nın alandaki ve alan
dışındaki kopyalarıyla birlikte tutulmalıdır,
böylece derlenen bilgiler planın bir sonraki
gözden geçirilmiş ve güncellenmiş versiyonu
bünyesine dahil edilebilir.
İLKE 83
Yönetim sorunları ve çalışma programının
uygulanmasının gözetiminin sonuçlarının
elle hazırlanmış bir kaydı, alan başkanı
tarafından oluşturulmalı ve düzenli olarak
güncellenmelidir.
İLKE 84
İlerideki araştırmalar, gelecekteki değişiklikler
sırasında daha iyi bilgi edinmek için ön
çalışmaların uygulanmasına paralel olarak
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

yürütülmelidir.
İLKE 85
Alan ve çevresi, beş yılda bir profesyonel
olarak denetlenmeli ve Alan Yönetim Planı
yeni bulgulara dayanarak yeniden gözden
geçirilmeli ve güncellenmelidir.
İLKE 86
Alan yönetim ilkeleri, gelecekteki tüm
ihtimalleri her zaman kapsayamaz. Eğer
ilerleyen dönemlerdeki araştırmalar ve
değişiklikler sırasında alan ve çevresiyle ilgili
olan ve bu yönetim planında belirlenen hedef
ve ilkeler tarafından kapsanmadığı düşünülen
yeni bilgiler gün yüzüne çıkarsa, bu Alan
Yönetim Planı’nın yazarlarına danışılması
önerilmektedir.
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Bölüm 8
Yönetim Planının Uygulanması
8.1 EYLEM PLANI
Bu bölüm, Bölüm 6’da ortaya konmuş olan
sorunları göz önünde tutarak, Bölüm 7’de
belirtilmiş olan yönetim hedeflerine ulaşmak
için belirtilen ilkelerle uygun olan bir Eylem
Planı sunmaktadır. Bu Eylem Planı önümüzdeki
beş yıl içinde ulaşılması beklenen hedefler
için somut eylemleri listelemektedir. Ayrıca
sorumlu kişileri ve aktivitelerin uygulanması
için gerekli zaman aralığını belirtmektedir.
Ancak önerilen faaliyetler nihai ve zorunlu
değildirler. Daha çok yol gösterici olarak
görülmeli ve Göbekli Tepe ve içinde bulunduğu
ortamın uzun vadeli korumasının sağlanması
için atılmış ilk adımlar olarak düşünülmelidirler.
Eğer Göbekli Tepe’de devam eden kazı
çalışmaları ve araştırmalar sonucunda yeni
bilgiler açığa çıkar ya da aşağıda belirtilenler
dışında değişik bağlamlarda yeni faaliyetlerin
uygulanması gerekirse, bu yeni faaliyetler
tasarlanırken belirlenmiş hedefler ve ilkeler
göz önünde bulundurulmalı ve Eylem Planı
buna göre güncellenmelidir.
Son olarak, Eylem Planı’yla uyumlu olarak,
alanı ve içinde bulunduğu ortamı etkileyen
önemli idari konuları ele alan, eş güdümlü ve
öncelikli bir program hazırlanmalıdır. Ayrıca
bu programın düzgün bir şekilde uygulanması
ve denetimi sorumlu makamlar tarafından
düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.
Alanın tüm koordinasyonu Göbekli Tepe Alan
Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan
Dünya Miras Alanları Şube Müdürlüğünce
Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

gerçekleştririlecektir. 1995’ten beri Göbekli
Tepe’de gerçekleştirilen bir çok projede yer
alan farklı kesimlerden paydaşlar büyük bir
özveri ve adanmışlıkla çalışmaktadır. Bunlar;
•

Alan Yönetimi Başkanlığı

•

Kültür Varlıkları
Müdürlüğü

•

Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü

•

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu

•

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

•

Şanlıurfa Valiliği

•

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

•

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

•

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

•

Haliliye Belediye Başkanlığı

•

Karacadağ Kalkınma Ajansı

•

Alman Arkeoloji Enstitüsü

•

Harran Üniversitesi

•

Doğuş Holding

•

Örencik Köyü Muhtarlığı

•

Derman Köyü Muhtarlığı

ve

Müzeler

Genel

Yönetim Hedefi

Amaç 1: Alanın Korunması

Öncelik

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Olası
Finansman
Kaynağı

Alana Yönelik
Oluşturulan
Yönetim Planının
tamamlanması

Yönetim Planının genel
yönetim sürecine dahil
edilmesi ve
uygulanması

1.2

Eylem planının uygulanması için idari ve teknik
sorumlulukların, kaynakların ve gerekli zamanın tahsis
edilmesi

•

Alanın özgünlüğüne ve bütünlüğüne dair bütüncül bir
koruma sağlanması

Bakım çalışmaları, onarım, denetim ve risk hazırlığı gibi
faaliyetleri kapsayan bir eylem planı hazırlanması

•

•

Kapsamlı bir koruma felsefesinin ve olası tehditlere yönelik
tedbirlerin belirlenmesi

•

Alanın korunması, araştırılması ve sürdürülebilir gelişimi
ile ilgili eş güdümlü karar alma mekanizması.

Alanın özelliklerine yönelik doğal ve beşeri olası tehditlerin
belirlenmesi

•

•

Mevcut koruma durumunun değerlendirilmesi

•

Kapsamlı Yönetim Planı:

Yüksek

Yüksek

Alan Başkanlığı

AAE,

Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Harran Üniversitesi,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Alan Başkanlığı

Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Harran Üniversitesi,

2-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE

0-1 yıl

AAE

KTB,

AAE

KTB,

Göbekli Tepe’nin kültürel değerini ve önemini muhafaza edip daha ileriye taşıyacak sistematik bir koruma programı ve kapsamlı bir
peyzaj düzenleme konseptinin oluşturulması

Faaliyet

1.1

No.

Yönetim Planının Uygulanması
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Faaliyet

Alan için peyzaj tasarım
konsepti geliştirilmesi

No.

1.3

Alanın özgünlüğüne ve bütünlüğüne dair alan tasarımı
yapılması

Alanın kültürel öneminin daha iyi şekilde anlaşılmasının,
korunmasınının ve sunulmasının sağlanması

•

•

Yönetim Hedefi

Orta

Öncelik

0-1 yıl

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
Doğuş Holding

AEE,

Karacadağ
Kalkınma
Gaziantep Rölöve ve Ajansı,
Anıtlar Müdürlüğü,
Doğuş
Karacadağ Kalkınma Holding
Ajansı,

AEE,

Şanlıurfa Müzesi,
Şanlıurfa KVKBKM,

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

KTB,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

104
Bölüm 8

2.1

No.

Yönetim Hedefi

Amaç 2: Alanın ve Çevresinin Korunması

Öncelik

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Olası
Finansman
Kaynağı

Alanın ve çevresinin
korunması için paydaşlar
arasında toplantılar
düzenlemek

Alanın ve çevresinin Üstün Evrensel Değeri’nin korunarak
gelecek kuşaklara aktarılması

Yüksek
AEE,

KTB,

Alan Başkanlığı

Göbekli Tepe
Derneği,

Doğuş Grubu,

Karacadağ Kalkınma
Ajansı,

Örencik Köyü
Muhtarlığı,

Göbekli
Tepe
Derneği

Harran
Şanlıurfa İl Kültür ve Üniversitesi,
Turizm Müdürlüğü,
Karacadağ
Şanlıurfa KVKBKM, Kalkınma
Ajansı,
Gaziantep Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü, Şanlıurfa
Büyükşehir
Harran Üniversitesi, Bel.
Başkanlığı,
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Haliliye Bel.,
Başkanlığı,
Doğuş
Haliliye Belediyesi, Grubu,

6-12
KTB,
ay ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AEE,

Göbekli Tepe’nin kültürel ve önemini güvence altına almak için çevresinin uygun şekilde korunması ve muhafaza edilmesi.

Faaliyet

Yönetim Planının Uygulanması
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Faaliyet

Tampon Bölgenin
korunmasının genel
yönetim süreci
çZerçevesinde ele
alınması

No.

2.2

Alanın koruması ve sürdürülebilir gelişimi açısından eş
güdümlü karar alma süreci

Alanın ve arazisinin özgünlüğünün ve bütünlüğünün
bütüncül biçimde korunması

Kontrolü sağlanmış bir tampon bölge

•

•

•

Yönetim Hedefi

Yüksek

Öncelik

AEE,

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı
Alan Başkanlığı

Göbekli Tepe
Derneği,

Doğuş Grubu,

Karacadağ Kalkınma
Ajansı,

Örencik Köyü
Muhtarlığı,

Haliliye Belediyesi,

Göbeklitepe
Derneği

Doğuş
Grubu,

Harran
Şanlıurfa İl Kültür ve Üniversitesi,
Turizm Müdürlüğü,
Karacadağ
Şanlıurfa KVKBKM, Kalkınma
Ajansı,
Gaziantep Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü, Şanlıurfa
Büyükşehir
Harran Üniversitesi, Belediye
Başkanlığı,
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Haliliye
Başkanlığı,
Belediyesi,

2-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AEE,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Yönetim Hedefi

Amaç 3: Kazı ve Araştırma

Öncelik

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Olası
Finansman
Kaynağı

Kazıların Höyüğün
•
mevcut halini koruyacak
şekilde devam
•
ettirilmesi ve kazılar
sırasında çıkarılan
toprağın buna uygun
şekilde dağıtılması

Alanın uzun dönemli
gelişimini göstermek
için henüz kazılmayan
alanlarda çalışma
yapılması

3.1.2

3.1.3

•

•

Kazı çalışmalarını
yürütüten ekipçe yeni
kazı faaliyetlerine ilişkin
araştırma planının
hazırlanması

Gelecek kazı çalışmaları için rezerv alanların bırakılması,
kazı-koruma dengesinin kurulması

Gelecek kazı çalışmaları için rezerv alanların bırakılması,
kazı-koruma dengesinin kurulması

Alanın kültürel peyzajının en özgün haliyle korunması

Alandaki kazı ve araştırma süreçlerinin sistemli şekilde
aksamadan yürütülmesinin sağlanması

Alanın özgünlüğüne ve bütünlüğüne dair bütüncül bir
koruma

•

3.1.1

Alandaki araştırma ve bununla ilgili koruma konularıyla
alakalı koordineli karar verme

•

Kazı ve Araştırma
Planı’na
korumaya yönelik genel
bir bakış açısının dahil
edilmesi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

AAE

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

Harran Üniversitesi,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

Harran Üniversitesi,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

KTB,

AAE

KTB,

AAE

KTB,

AAE

KTB,

Göbekli Tepe’nin bölgeler üstü bağlamda önemi ve anlamı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve daha iyi kavrayabilmek adına,
araştırmalara ve kazı çalışmalarına devam edilmesi.

Faaliyet

3.1

No.

Yönetim Planının Uygulanması
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Koruma Planı
çerçevesinde kazılar
sırasında ve hemen
sonrasında koruma
faaliyetleri yürütülmesi

Koruyucu çelik çatı
•
sisteminin inşa edilmesi

Koruyucu çatı sisteminin •
içerisindeki koruma
koşullarının düzenli
olarak izlenmesi ve
uzun vadede aşınma ve
yıpranma durumunun
gözlemlenmesi

3.2

3.2.1

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

3.2.2

Alanın özgünlüğüne ve bütünlüğüne dair bütüncül bir
koruma

•

Alanın iklim koşullarından zarar görmesini engellemek ve
ziyaretçilerin alanı daha rahat gezmesini sağlamak

Alanın iklim koşullarından zarar görmesini engellemek ve
ziyaretçilerin alanı daha rahat gezmesini sağlamak

Korumanın kazı sırasında uyumlu ve zamanında eş
güdümlü bir şekilde yapılması

Alanın ve alanda çıkan arkeolojik buluntuların KazıAraştırma-Muhafaza ve Yorumlama aşamalarının her
birinde en iyi şekilde korunmasını sağlamak

•

•

Alandan çıkarılan
eserlerin uzun
dönemli muhafazası
ve sergilenmesi
için malzeme ve
koruma uzmanlığının
sağlanmasına devam
edilmesi

3.1.4

Yönetim Hedefi

Faaliyet

No.

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Öncelik

AAE

KTB,

AAE

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE

AAE
KTB

0-5
KTB,
Karacadağ
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
Kalkınma
sonrası
Ajansı
Karacadağ Kalkınma
Ajansı,

Şanlıurfa KVKBKM

AAE,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Faaliyet

Koruyucu örtülerin
düzenli bakımının
yapılması ve gerekli
onarımlar için kaynağın
ayrılması

Alanda yer alan
konservasyon
işlemlerinin
uygulanması

Kazı sezonu dışında
yıl içerisinde uzman
bir ekip tarafından
alanın izlenmesi ve
gerekli durumlarda
acil müdahalelerde
bulunulması.

Kazı çalışmalarının
ve araştırmaların
sonuçlarının
bütün paydaşlar
ve kamuya
açık şekilde
paylaşılmasına
devam edilmesi

No.

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3

•

•

•

•

Kazılar ve çalışmalarla ilgili bilimsel topluluk arasında
olduğu kadar yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
kamunun bilgi ve farkındalığını arttırmak

Alanın risklere karşı korunması

Kazı- koruma dengesinin sağlanması

Alanın korunmasının sürdürülebilir şekilde sağlanması

Yönetim Hedefi

Orta

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Öncelik

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

AAE

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Harran Üniversitesi

AAE,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Gaziantep Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü

AAE,

Harran Üniversitesi,

Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Şanlıurfa KVKBKM,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Harran
Üniversitesi

AEE,

KTB,

Harran
Üniversitesi

AEE,

KTB,

Harran
Üniversitesi

AEE

KTB

KTB,
Şanlıurfa
Müzesi

Olası
Finansman
Kaynağı

Yönetim Planının Uygulanması
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Faaliyet

Kazı ekibindeki
akademisyenlerce
düzenli aralıklarla
makalelerin
yayınlanması

Kazı çalışmaları ile
ilgili yıllık rapor ve
bültenlerle bilgilerin
sunulması

Göbekli Tepe ile
ilgili görsel ve çeşitli
dillerdeki yazılı
literatürün (kazı
raporları, fotoğraflar,
yayınlar v.b.)
derlenmesi

Derlenen literatürün
Şanlıurfa Müzesi ile
Alan Başkanlığı’nda
belirlenecek bir
bölümde toplanması ve
sunulması

Türkçe ve İngilizce web
sayfasının hazırlanması
ve erişimin sağlanması

No.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

3.3.4

3.3.5

•

•

•

•

•

Öncelik

Orta

Bilgiye erişilebilirliğin arttırılması

Bilgilerin sistemli şekilde depolanması

Orta

Orta

Farklı kesimlerden/milletlerden insanların Göbekli Tepe‘ye Orta
ilişkin doğru bilgilere erişiminin sağlanması

Sağlıklı ve sürekli veri akışının sağlanması

Alanın üstün evrensel değeri, özgünlüğü ve bütünlüğünün Orta
bilimsel çalışmalarla doğru şekilde sistemli bir şekilde
aktarmak

Yönetim Hedefi

AAE

KTB,

Harran
Üniversitesi

AEE,

KTB,

Harran
Üniversitesi

AEE,

KTB,

Harran
Üniversitesi

AEE,

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

AAE

0-5
KTB,
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE

AAE

Harran Üniversitesi

0-5
KTB,
Şanlıurfa Müzesi,
yıl ve
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

AAE

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Uluslararası
bilimsel işbirliğine
devam edilmesi
ve işbirliğinin
geliştirilmesi

Kazı çalışmalarının
ve araştırmaların
genel alan yönetimi
sürecine dahil
edilmesi

3.5

3.6

4.1

Alan yönetimiyle
ilgili personelin
kazı ve araştırma
çalışmaları ve
sonuçlarıyla
ilgili düzenli olarak
bilgilendirilmesi

3.4

Alanın özgünlüğü ve bütünlüğüne dair bütüncül bir
koruma

•

Amaç 4: Turistik Kalkınma

Alanın korunması, araştırmalar, ve sürdürülebilir gelişim
için koordineli bir karar alma süreci

Uluslararası disiplinler arası bilimsel uzmanlıkla Alan
hakkındaki anlayışın/bilginin arttırılması

Karar alma sürecinden haberdar edilmiş alan personeli

•

•

•

Yönetim Hedefi

Alan Başkanlığı

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AEE,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Yüksek

Alan Başkanlığı

AAE,

0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Harran Üniversitesi

Tercihen 0-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi
sonrası
Bilimsel Danışma
Kurulu (Göbekli
Tepe Kazıları),

Yüksek

Öncelik

AAE

KTB,

Harran
Üniversitesi

AEE,

KTB,

AAE

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

Alandaki turistik
faaliyetlerle ilgili
temel araştırma
yapılması

•

Alanın taşıma kapasitesi, hâlihazırdaki ziyaretçi sayısı ve
profili, gereksinimler ve şu anda Alanda bulunan turizm
altyapısının belirlenmesi

Yüksek

0-6 ay

KTB,

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Harran Üniversitesi

Şanlıurfa Büyükşehir Harran
Belediyesi,
Üniversitesi

Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Kültür ve Büyükşehir
Turizm Müdürlüğü, Belediyesi,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Göbekli Tepe’de ve çevresinde, alanın kültürel önemini korunduğu ve hatta gelecek kuşaklara aktarıldığı garanti altına alınarak
sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi.

Faaliyet

No.

Yönetim Planının Uygulanması
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Faaliyet

Ziyaretçi verilerinin
ören yeri girişinde
düzenli olarak kaydının
tutulması

Ziyaretçi anketlerinin
hazırlanması ve
periyodik olarak
uygulanması

Alanın maksimum
ziyaretçi ve otobüs
kapasitesinin
belirlenmesine yönelik
analizlerin yapılması

Bir Ziyaretçi
Yönetim Planı’nın
geliştirilmesi ve
benimsenmesi

Bilgilendirme
panellerinde kullanılan
bilginin düzenli olarak
güncellenmesi

No.

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

4.2

4.2.1

Ziyaretçi yönetiminin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için
gerekli istatistiki bilginin sağlanması

Ziyaretçi yönetiminin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için
gerekli istatistiki bilginin sağlanması

Ziyaretçi yönetiminin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için
gerekli istatistiki bilginin sağlanması

Risklere karşı hazırlık

Alan’ın daha iyi algılanması

Alan’ın tanıtımı yapılması ve farkındalığın arttırılması

•

•

•

Ziyaretçilerin güncel bilgiye erişiminin sağlanması

Potansiyel turizm baskısının olumsuz etkilerinin
azaltılması

•

•

Alan içinde ve dışında ziyaretçilere yönelik yeterli
altyapının oluşturulması

•

Aşağıdakilerle ilgili öneriler sunan bir Ziyaretçi Planı:

•

•

•

Yönetim Hedefi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Orta

Yüksek

Öncelik

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

KTB
Şanlıurfa Müzesi,

DÖSİMM

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

AAE

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Alan Başkanlığı

AAE,

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

0-1 yıl

0-5 yıl

0-6 ay

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

AAE

KTB,

AAE

KTB,

KTB

KTB

KTB

Olası
Finansman
Kaynağı
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Ziyaretçi güzergahının
güvenli olması için
düzenli bakımının
yapılması

Yolun yıpranması
halinde alternatif
tur güzergahlarının
belirlenmesi

Kazı alanına ve kazı
evine uygun dillerde ve
yeterli sayıda tehlike
uyarı işaretlerinin
konulması

Güvenlik binası ve
ziyaretçi merkezindeki
ziyaretçi tuvaletlerinin
yeterli düzeyde temizlik
ve bakımının yapılması

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

•

•

•

•

Müzeye gönderilen
•
eserler için bilgilendirme
panolarının elde
edilmesine devam
edilmesi

4.2.2

Alanın iş güvenliğinin sağlanması

Alanın iş güvenliğinin sağlanması

Turizmin olumsuz etkilerinin azaltılarak alanın
sürdürülebilirliğinin sağlanması

Alanda ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması

Kazı- Araştırma ve Yorumlama aşamalarının bütünleşik
olarak gerçekleştirilerek verilerin güncellenmesi

Yönetim Hedefi

Faaliyet

No.

Yüksek

Yüksek

Orta

Yüksek

Yüksek

Öncelik

AAE

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

Şanlıurfa Müzesi,

Devamlı KTB,

AAE

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

Şanlıurfa Müzesi,

AAE

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Devamlı KTB,

0-5 yıl

AAE

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

Şanlıurfa Müzesi,

Devamlı KTB,

AAE

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

AAE

KTB,

AAE

KTB,

AAE

KTB,

AAE

KTB,

AAE

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı
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Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

Farkındalığın arttırılması ve alanın tanıtımının yapılması

•

4.2.12 Şehiriçi billboardlarda
Göbekli Tepe ile ilgili
tanıtımın yapılması

Sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması

Ziyaretçilerin doğru bilgilenmesinin sağlanması

•

Sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması

•

Alanda bulunan yangın
söndürme tüplerinin
düzenli bakımının
yapılması

4.2.9

•

Alanın iş güvenliğinin sağlanması

4.2.11 Turist rehberlerine
yönelik Göbekli Tepe
eğitim programları
düzenlenmesi

Yangın riskine karşı
otların düzenli olarak
kesilmesine devam
edilmesi

4.2.8

•

Alanın iş güvenliğinin sağlanması

Alanda yer alan doğal
peyzajın yıllık bakımının
yapılması

4.2.7

Yönetim Hedefi

4.2.10 Kazı sezonunda ilk
•
yardım hizmetlerinin
verilmesine yönelik
düzenlemenin yapılması

Faaliyet

No.

Orta

Orta

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Orta

Öncelik

AAE

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi

KTB,
Şanlıurfa Müzesi

Haliliye Belediyesi,

Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi,

KTB,

KTB

AAE

KTB,

AAE

KTB,

AAE

KTB,

Haliliye
Belediyesi,

Şanlıurfa İl Kültür ve Şanlıurfa
Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir
Belediyesi
Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi

6-12 ay KTB,

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

0-6 ay

0-6 ay

0-6 ay

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Kültür ve Büyükşehir
Turizm Müdürlüğü, Belediyesi,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Ziyaretçi Yönetim
Planının genel
yönetim sürecine
dahil edilmesi

•

Alanın sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak

Farkındalığın arttırılması ve alanın tanıtımının yapılması

4.2.15 Alanın tanıtımının
daha geniş kitlelere
ulaştırılması için ulusal
TV’lerde yayınlanmak
üzere belgesellerin
hazırlanması

4.3

Farkındalığın arttırılması ve alanın tanıtımının yapılması

4.2.14 Alanda ve müzelerde
•
sunulmak üzere
broşürlerin hazırlanması

•

Farkındalığın arttırılması ve alanın tanıtımının yapılması

Yönetim Hedefi

•

Faaliyet

4.2.13 Türkiye’deki otellerde
Göbekli Tepe ile ilgili
broşürlerin dağıtımının
yapılması

No.

Yüksek

Orta

Orta

Orta

Öncelik

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

KTB,

KTB,

AEE

Alan Başkanlığı

2-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE,

AAE

Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi,

AAE

KTB,

AEE

Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Kültür ve Büyükşehir
Turizm Müdürlüğü, Belediyesi,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

AAE

Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi,

Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Kültür ve Büyükşehir
Turizm Müdürlüğü, Belediyesi,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

AEE

Şanlıurfa İl Kültür ve Şanlıurfa
Turizm Müdürlüğü
Büyükşehir
Belediyesi,

6-12 ay KTB,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Öncelik

Amaç 5: Toplumsal Katılım ve Toplumsal Kalkınma

Yönetim Hedefi

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Olası
Finansman
Kaynağı

Örencik‘te Harran
Üniversitesi ve
GHF tarafından
geliştirilen temel
araştırmaların
yürütülmesi ve
sonuçlarının
değerlendirilmesi

Diğer yerel
topluluklarla
ilgili araştırmalar
yapılması için
ihtiyaçların
belirlenmesi

5.2

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

•

•

Orta

Daha ileri sosyo -ekonomik temel araştırmaların yapılması Orta

Örencik Köyü sakinlerinin sosyal ve ekonomik profili ve
Göbekli Tepe‘de planlanan değişimle alakalı beklentileri
hakkında bilgi edinilmesi

KTB,

Alan Başkanlığı

Harran Üniversitesi,

Örencik Köyü
Muhtarlığı

Harran Üniversitesi,

Haliliye Belediyesi,

Harran
Üniversitesi

Karacadağ Kalkınma Şanlıurfa
Ajansı,
Büyükşehir
Belediyesi,
Şanlıurfa
Büyükşehir
Haliliye
Belediyesi,
Belediyesi,

Karacadağ
Şanlıurfa İl Kültür ve Kalkınma
Turizm Müdürlüğü, Ajansı,

KTB,

AAE,
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Karacadağ
Kalkınma
Karacadağ Kalkınma Ajansı,
Ajansı,
Harran
AAE,
Üniversitesi

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

6-12 ay KTB,
Şanlıurfa Müzesi

0-6 ay

Göbekli Tepe’nin ve çevresinin yönetimine yerel halkın uygun şekilde katılımıyla, sürdürülebilir toplumsal kalkınmayı sağlamak.

Faaliyet

5.1

No.
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Faaliyet

Toplumsal
katılım programı
geliştirmek
için araştırma
sonuçlarının
kullanılması

Yerel halkın ve
paydaşların alana ilişkin
istek ve endişelerinin
tespit edilmesine
yönelik çalıştayların
düzenlenmesi

No.

5.3

5.3.1

•

•

Katılımcı planlama anlayışının Göbekli Tepe yönetimine
entegre edilmesi

Yerel halkın sürdürülebilir kalkınmasını sağlayan kapsamlı
bir toplumsal katılım programı

Yönetim Hedefi

Orta

Orta

Öncelik

1-2 yıl

1-2 yıl
KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

KTB,

Harran
Üniversitesi

Örencik Köyü
Muhtarlığı

Harran Üniversitesi,

Haliliye Belediyesi,

Harran
Üniversitesi

Karacadağ Kalkınma Şanlıurfa
Ajansı,
Büyükşehir
Belediyesi,
Şanlıurfa
Büyükşehir
Haliliye
Belediyesi,
Belediyesi,

Karacadağ
Şanlıurfa İl Kültür ve Kalkınma
Turizm Müdürlüğü, Ajansı,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Örencik Köyü
Muhtarlığı

Harran Üniversitesi,

Haliliye Belediyesi,

Karacadağ Kalkınma Şanlıurfa
Ajansı,
Büyükşehir
Belediyesi,
Şanlıurfa
Büyükşehir
Haliliye
Belediyesi,
Belediyesi,

Karacadağ
Şanlıurfa İl Kültür ve Kalkınma
Turizm Müdürlüğü, Ajansı,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Yöre okullarındaki
•
öğretmenler ile yerel
idarelerde görev yapan
teknik personele yönelik
yılda bir kez olmak
üzere bilgilendirme
seminerlerinin
düzenlenmesi

İlgili idarelerin Dünya
Miras Sözleşmesi
ve Uygulama
Rehberi konusunda
bilgilendirilmesinin
sağlanması

5.3.3

5.3.4

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

•

•

Yerel halkla alanda
yürütülen çalışmaların
paylaşılması amacıyla
yılda bir kez olmak
üzere etkinliklerin
düzenlenmesi (seminer,
sunum, toplantı

5.3.2

Dünya Miras Alanlarına ilişkin farkındalığının arttırılması

Yerel halkın alana ilişkin farkındalığının arttırılması

Yerel halkın alana ilişkin farkındalığının arttırılması

Yönetim Hedefi

Faaliyet

No.

Yüksek

Orta

Orta

Öncelik

0-1 yıl

1-2 yıl

1-2 yıl

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

KTB,

Alan Başkanlığı

AAE,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Alan Başkanlığı

Haliliye Belediyesi,

Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediyesi,

AAE

KTB,

Haliliye
Belediyesi

Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Kültür ve Valiliği,
Turizm Müdürlüğü,
Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Milli
Büyükşehir
Eğitim Müdürlüğü, Belediyesi,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

AAE

AAE,
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Harran
Üniversitesi
Harran Üniversitesi,

KTB,
Şanlıurfa Müzesi,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Alanı simgeleyen el
sanatları ve hediyelik
eşyaların üretilmesi
amacıyla gerekli
araştırmaların yapılması
ve gerekli eğitimlerin
verilmesi

5.4.1

El sanatları ve hediyelik
eşyaların üretimi
ve satışı için gerekli
düzenlemelerin
yapılması

Yerel halkın
sürdürülebilir
kalkınmasını
sağlayan kapsamlı
bir toplumsal
katılım programı

5.4

5.4.2

Faaliyet

No.

•

Alanın yerel halkın kalkınmasındaki rölünün arttırılması

Alanın yerel halkın kalkınmasındaki rölünün arttırılması

Alan’ın sürdürülebilir olarak korunması ve gelişimi

•

•

Yerel halkın sürdürülebilir kalkınması ve

•

Yerel halkın aşağıdakilerle ilgili Alan’a katkısını arttırmak:

Yönetim Hedefi

Orta

Orta

Orta

Öncelik

Karacadağ
Kalkınma
Ajansı,

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

Harran
Üniversitesi

1-5
KTB,
KTB,
yıl ve
sonrası Şanlıurfa İl Kültür ve Karacadağ
Turizm Müdürlüğü, Kalkınma
Ajansı,
Karacadağ Kalkınma
Ajansı,
Şanlıurfa
Büyükşehir
Şanlıurfa
Belediye
Büyükşehir
Başkanlığı,
Belediye Başkanlığı,
Haliliye
Haliliye Belediyesi
Belediyesi

1-5
KTB,
KTB,
yıl ve
sonrası Şanlıurfa İl Kültür ve Karacadağ
Turizm Müdürlüğü, Kalkınma
Ajansı,
Karacadağ Kalkınma
Ajansı,
Şanlıurfa
Büyükşehir
Şanlıurfa
Belediye
Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
Başkanlığı,
Haliliye
Haliliye Belediyesi
Belediyesi

Harran Üniversitesi

Haliliye Belediyesi,

Karacadağ Kalkınma Şanlıurfa
Ajansı,
Büyükşehir
Belediyesi,
Şanlıurfa
Büyükşehir
Haliliye
Belediyesi,
Belediyesi,

1-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Türkiye’nin dört
bir yanından gelen
öğrencilere Göbekli
Tepe’nin gezdirebileceği
“Çocuk Rehberler”
projesinin hayata
geçirilmesi.

Öğrenciler için eğitim
kitlerinin hazırlanması
ve sunulması

5.4.4

5.4.5

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

•

•

Alanı ziyaret eden
•
çocuklara yönelik alanda
eğitici aktivitelerin
geliştirilmesi

5.4.3

Alanın çocuklara yönelik yorumunun yapılması

Alanın çocuklara yönelik yorumunun yapılması

Alanın çocuklara yönelik yorumunun yapılması

Yönetim Hedefi

Faaliyet

No.

Orta

Orta

Orta

Öncelik

Olası
Finansman
Kaynağı

Şanlıurfa Belediye
Başkanlığı

Şanlıurfa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü,

1-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Şanlıurfa
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü,

Şanlıurfa Belediye
Başkanlığı

Şanlıurfa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü,

1-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Şanlıurfa
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü,

Doğuş Holding

Şanlıurfa
Belediye
Başkanlığı

Şanlıurfa
Valiliği,

KTB,

Şanlıurfa
Belediye
Başkanlığı

Şanlıurfa
Valiliği,

KTB,

1-5
KTB,
KTB
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Şanlıurfa
Şanlıurfa İl Kültür ve Valiliği
Turizm Müdürlüğü,
Doğuş
Şanlıurfa İl Milli
Holding
Eğitim Müdürlüğü,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı
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Şanıurfa İli genelinde
Göbekli Tepe
fotoğrafcılık günlerinin
düzenlenmesi ve
sergilenmesi

5.4.7

6.1

Yılda bir kez yerel
halkının katılımı ile
festival yapılması

5.4.6

•

•

Amaç 6: Kurumsal Çerçeve

Yerel halkın alana ilişkin farkındalığının arttırılması

Yerel halkın alana ilişkin farkındalığının arttırılması

Yönetim Hedefi

Orta

Orta

Öncelik

KTB,

Olası
Finansman
Kaynağı

Şanlıurfa
Büyükşehir
Belediye
Başkanlığı,

KTB,

Haliliye Belediyesi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Haliliye
Başkanlığı,
Belediyesi,

1-5
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

Göbekli Tepe
Derneği

Şanlıurfa
Belediye
Şanlıurfa İl Kültür ve Başkanlığı,
Turizm Müdürlüğü,
Haliliye
Şanlıurfa
Belediyesi,
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı,
Göbekli
Tepe
Haliliye Belediyesi, Derneği

1-5
KTB,
yıl ve
sonrası Şanlıurfa Müzesi,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Entegre karar verme
süreci oluşturmak
için paydaşlar
arasında toplantılar
düzenlemek

Alanda ve çevresinde yapılacak değişimlerin idaresi için
şeffaf ve doğru bilgilendirmenin olduğu katılımcı bir karar
alma süreci

Alanın yönetimine dahil olması gereken bütün paydaşların
belirlenmesi ve rollerinin daha iyi kavranması

•

•

Yüksek

0-5
KTB,
yıl ve
sonrası Alan Başkanlığı

KTB

Göbekli Tepe ve çevresindeki değişikleri idare etmek adına sistematik ve şeffaf bir alan yönetim sisteminin uygulanması.

Faaliyet

No.

Yönetim Planının Uygulanması
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Yönetim planının
onaylanması ve alanın
yönetiminden sorumlu
gerekli kurum ve
kuruluşlara iletilmesi

Yönetim planının alan
ve çevresinde çalışacak
olan herkese iletilmesi

Üst ölçekli plan
kararlarının incelenmesi
ve düzenli olarak
izlenmesi.

6.1.2

6.1.3

6.1.4

7.1

Alan başkanlığı
çalışmaları ve
toplantılarının
gerçekleştirilmesi için
yer ve personel tahsisi

6.1.1

•

•

•

•

Amaç 7: Yönetim Kaynakları

Göbekli Tepe Yönetim Planının üst ölçekli planlarla
uyumunun sağlanması

Yönetim planında belirlenen ortak amaçlar
doğrultusunda etkin ve koordineli çalışmanın sağlanması

Alanda sorumlulukları bulunan paydaşlar arasında
eşgüdümü sağlama

Alan Başkanlığının düzgün çalışabilmesi için gerekli
altyapının sağlanması

Yönetim Hedefi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Öncelik

1-5 yıl

0-6 ay

0-6 ay

0-6 ay

Alan Başkanlığı

KTB,

Alan Başkanlığı

KTB

Eşgüdüm ve
Denetleme Kurulu

Alan Başkanlığı,

KTB,

Haliliye Belediyesi

Şanlıurfa Belediye
Başkanlığı,

Şanlıurfa Valiliği,

KTB,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

Yönetim
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
için gerekli
insan kaynağının
(geçici, sürekli
ve danışmanlık
hizmetleri dahil)
belirlenmesi

•

Yeterli personelin tayin edilmesi

Yüksek

AAE

0-2 yıl KTB,
ve sonrası
Alan Başkanlığı,

Göbekli Tepe alan yönetim sisteminin sürdürülebilmesi için gerekli insani, mali ve entelektüel kaynağın ayrılması.

Faaliyet

No.

AAE

KTB,

KTB

KTB

KTB

KTB

Olası
Finansman
Kaynağı
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Teknik ve idari
personel arasında
entelektüel
kaynakların
seminerler ve
eğitimler vasıtasıyla
güçlendirilmesi

Alanın önem ve
değerine ilişkin
yayınların paylaşılacağı
ulusal veya uluslar
arası bir sempozyum
düzenlenmesi

Her türlü alan
yönetim sürecinin
yürütülebilmesi
için gerekli mali
kaynakların temin
edilmesi

7.2

7.2.1

7.3

•

Yüksek

Orta

Orta

Öncelik

Amaç 8: Uygulama, Gözetim ve Yeniden Gözden Geçirme

Alan yönetim sisteminin operasyonel ve sürdürülebilir
olması

Alana ilişkin farkındalığın küresel düzeyde arttırılması

Alan yönetimiyle ilgili sorunlara karşı daha iyi hazırlanmış
bir personel oluşturulması

•

•

Atölye ve eğitim çalışmaları gibi İlgili kapasite artırma
faaliyetlerinin uygulanması,

•

Yönetim Hedefi

Olası
Finansman
Kaynağı

0-5
KTB,
yıl ve
sonrası AAE

AAE
AAE

KTB,

1-5
KTB,
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE,
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Harran
Üniversitesi
Harran Üniversitesi,

Alan Başkanlığı

AAE,

1-5
KTB,
KTB,
yıl ve
Şanlıurfa Müzesi,
sonrası
AAE,
Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Harran
Üniversitesi
Harran Üniversitesi,

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

8.1

Bir Denetim Planı
geliştirmek ve
uygulamak

•

Göstergeleri belirlenen kapsamlı Denetleme Planı ve
Eylem Planı’nın uygulanmasını ve denetimini yapacak
görevlilerin tanımlanması

Yüksek

Eşgüdüm ve
Denetleme Kurulu

0-5
KTB,
yıl ve
sonrası Alan Başkanlığı,

KTB

Alan Yönetim Planı’nın, uygulamaları gözetme ve planın belirli ve düzenli aralıklarla yeniden gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere,
etkili ve eş güdümlü bir biçimde uygulandığının güvence altına alınması.

Faaliyet

No.

Yönetim Planının Uygulanması
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Yönetim planı eylem
planının senede bir
kere kontrol edilmesi ve
güncellenmesi

Yönetim planın beş sene •
sonra değerlendirilmesi,
yeniden ele alınması
ve yeni bir beş senelik
yönetim planı olarak
güncellenmesi

Periyodik raporlamanın
tamamlanması
ve gerektiğinde
UNESCO’ya iletilmesi

8.1.2

8.1.3

8.2

Göbekli Tepe Alan Yönetim Planı

•

•

•

İzleme göstergelerinin
belirlenmesi ve düzenli
raporlamanın Alan
Başkanlığınca yapılması

8.1.1

Dünya Miras Konvansiyonu uygulama rehberi uyarınca
izlemenin gerçekleştirilmesi

Yönetim planının izlenmesi

Yönetim planının izlenmesi

İzlemenin sağlıklı yapılması

Yönetim Hedefi

Faaliyet

No.

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Öncelik

Alan Başkanlığı

KTB,

Alan Başkanlığı

KTB,

Alan Başkanlığı

AAE,

Şanlıurfa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü,

6 yıl ve KTB,
sonrası Şanlıurfa Müze
Müdürlüğü,

1-5 yıl

1-5 yıl

0-5
KTB,
yıl ve
sonrası Alan Başkanlığı

Zaman Önemli Paydaşlar
Aralığı

AAE

KTB,

KTB

KTB

KTB

Olası
Finansman
Kaynağı

Bölüm 8

Şekil Listesi

Şekil Listesi
Kapak
Kaynak: DAI
Bölüm 1 Kapak
Kaynak: BTU
Bölüm 2 Kapak
Kaynak: K. Schmidt
Bölüm 3 Kapak
Kaynak: N. Becker
Bölüm 4 Kapak
Kaynak: Çiğdem Köksal-Schmidt/DAI
Bölüm 5 Kapak
Kaynak: BTU
Bölüm 6 Kapak
Kaynak: BTU
Bölüm 7 Kapak
Kaynak: BTU
Bölüm 8 Kapak
Kaynak: BTU

Şekil 1: Göbekli Tepe’nin Türkiye içerisindeki
konumunu gösteren harita
Kaynak: Microsoft 2014, BTU tarafindan
düzenlenmiştir
Şekil 2: Alanın şehirdeki konumunu gösteren
harita
Kaynak: Microsoft 2014, BTU tarafindan
düzenlenmiştir
Şekil 3: Göbekli Tepe ve Örencik, havadan
görünüm
Kaynak: Google Earth 2016, DAI tarafindan
düzenlenmiştir
Şekil 4: Göbekli Tepe Arkeolojik Sit Alanı
Kaynak: T. Götzelt, D. Sönmez/DAI; BTU
tarafindan düzenlenmiştir
Şekil 5: Göbekli Tepe’nin havadan görünümü
Kaynak: E. Küçük/DAI
Şekil 6: Göbekli Tepe Alan Haritası
Kaynak: DAI, BTU tarafindan düzenlenmiştir
Şekil 7: Göbekli Tepe Kazı planı
Kaynak: DAI
Şekil 8: Kazılmış ve henüz kazılmamış yapılar,
yeraltı radarı, 2013
Kaynak: DAI
Şekil 9: A Yapısı
Kaynak: BTU
Şekil 10: A Yapısı
Kaynak: M. Morsch/DAI
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Şekil Listesi

Şekil 11: B Yapısı
Kaynak: I.Wagner/DAI

Şekil 26: II. Tabaka yapıları
Kaynak: DAI

Şekil 12: B Yapısı
Kaynak: I.Wagner/DAI

Şekil 27: Kuzey Plato
Kaynak: DAI

Şekil 13: C Yapısı
Kaynak: DAI

Şekil 28: T dikilitaşlı taş ocağı, kuzey plato
Kaynak: DAI

Şekil 14: C Yapısı
Kaynak: N.Becker/DAI

Şekil 29: Duvar içine yerleştirilmiş bezemeli
giriş taşı
Kaynak: N. Becker/DAI

Şekil 15: C Yapısı
Kaynak: N.Becker/DAI
Şekil 16: C Yapısı
Kaynak: K. Schmidt/DAI
Şekil 17: D Yapısı
Kaynak: N.Becker/DAI
Şekil 18: D Yapısı
Kaynak: N.Becker/DAI
Şekil 19: D Yapısı
Kaynak: K. Schmidt/DAI
Şekil 20: E Yapısı
Kaynak: E. Küçük/DAI
Şekil 21: F Yapısı
Kaynak: DAI
Şekil 22: H Yapısı
Kaynak: DAI
Şekil 23: G Yapısı
Kaynak: DAI
Şekil 24: D Yapısı ve içerisindeki dolgu
malzemesi
Kaynak: DAI
Şekil 25: C Yapısı’nın tabanı üzerinde keşfedilmiş
erkek yaban domuzu heykeli ve taş tabaklar
Kaynak: K. Schmidt/DAI

Şekil 30: Tarıma alınan en eski tahılların
yabani varyantlarını ve Göbekli Tepe ritüel
topluluğunun maddi kültüründeki ana
unsurların mekansal örtüşmesini gösteren
Yukarı Mezopotamya haritası.
Kaynak: T.Götzelt/DAI
Şekil 31: Erken Neolitik Dönem’de Göbekli Tepe
etrafındaki hayvan topluluklarının dağılımı
Kaynak: N.Pöllath/Münih Üniversitesi BTU
tarafindan düzenlenmiştir
Şekil 32: Göbekli Tepe’nin içinde bulunduğu
ortam ve peyzaj bağlamı
Kaynak: Google Earth 2016, DAI tarafindan
düzenlenmiştir
Şekil 33: Örencik Köyü ve Göbekli Tepe’nin
batı/kuzeybatısındaki kireçtaşı ocağı
Kaynak: BTU
Şekil 34: Batı/güneybatıdan Göbekli Tepe’nin
içinde bulunduğu ortam
Kaynak: BTU
Şekil 35: Doğu yönünden Göbekli Tepe’nin
içinde bulunduğu ortam
Kaynak: BTU
Şekil 36: Geçici üst örtü, 2013 sonbahar
Kaynak: K. Schmidt/DAI
Şekil 37: Geçici üst örtü, 2013 sonbahar
Kaynak: K. Schmidt/DAI
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Şekil 38: Yapılması planlanan çatının tasarımı,
2011
Kaynak: kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten
Şekil 39: D Yapısı’ndaki desteklenmiş merkezi
dikilitaş
Kaynak: DAI
Şekil 40: Koruyucu ahşap kutular, C Yapısı
Kaynak: N.Becker/ DAI
Şekil 41: Doğu/ Güneydoğu yönündeki manzara
Kaynak: BTU
Şekil 42: Platodaki park halindeki ziyaretçi
otobüsleri
Kaynak: N.Becker/ DAI
Şekil 43: Göbekli Tepe eteklerindeki ziyaretçi
binası
Kaynak: N.Becker/ DAI
Şekil 44: Göbekli Tepe’deki ziyaretçiler
Kaynak: Nico Becker/DAI
Şekil 45: Ana kazı yolundaki ziyaretçiler
Kaynak: BTU
Şekil 46: Göbekli Tepe’de atılan çöpler
Kaynak: BTU
Şekil 47: Mülkiyet Durumu
Kaynak: Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı
Şekil 48: Alan Yönetim Süreçleri
Kaynak: Kaynak: BTU
Şekil 49: Göbekli Tepe Vizyonu
Kaynak: BTU
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Ek A
Göbekli Tepe: Tampon Bölge
Aşağıdaki metin BTU-Cottbus’un 2014 yılında derlediği öneriden oluşmaktadır ve Yönetim Planı
ilk taslağından alınmıştır. Daha sonra gelen kısımda ise Göbekli Tepe’nin 2016 yılında Yönetim
Planı sınırlarının bir tanımı yer almaktadır.
“Tampon Bölge, arkeolojik sit alanını çevreleyen ek bir koruma bölgesidir ve arkeolojik sit
alanının etrafını saran araziye yönelik bir koruma mekanizmasıdır ve bu nedenle Alan Yönetimi
ile Anıt Eser Kurulu‘nun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usül
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesinde Etkileşim sahası olarak geçen alana gönderme
yapmaktadır.
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi‘nde yer alan Dünya Miras Alanları için bir etkileşim sahası
oluşturulmalıdır. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme Uygulama
Rehberi’nde (2015) belirtildiği şekliyle tampon bölge aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:
“104. Tampon bölgeler aday gösterilen varlığın etkin korunması amacına yönelik olarak, bir
tampon bölge, varlığın korunmasına ilave bir katman oluşturmak üzere kullanımı ve gelişimine
uygulanan tamamlayıcı yasal ve/veya alışagelmiş kısıtlamaların olduğu ve aday gösterilen
varlığı çevreleyen bir alandır. Bu alan varlığın yakın çevresini, önemli manzaraları, ve varlığa ve
onun korunmasına bir destek olarak fonksiyonel öneme sahip diğer alanları veya öznitelikleri
kapsamalıdır. […]”
Günümüzde UNESCO Dünya Mirası bağlamında tampon bölgeler, alanın dışarıdan gelen etkilere
karşı korunması için birer mekanizmadır. UNESCO Dünya MirasMerkezi/ICCROM/ICOMOS/
IUCN tarafından yayınlanan Dünya Mirası Adaylık Dosyası Hazırlama Kılavuzu‘nda belirtildiği
üzere „bütün Dünya Miras Varlıklarının, [korunan] varlıkların dışında yürütülen faaliyetlere karşı
koruma ve yönetim düzenlemelerine ihtiyaçları vardır“.1
Tampon bölgeler bu korumayı sağlamak amacıyla oluşturulmakta ve dolayısıyla Dünya Miras
Varlığının ve onun Üstün Evrensel Değerinin (OUV) korunması ve idaresiyle önemli derecelerde
ilişkilidir.
Kültürel varlığın dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı korunması amacıyla; bu varlığın hemen
çevresinde ve/veya daha geniş bir alanda oluşturulan bu tampon bölge içerisinde yapılması
planlanan ve kültürel varlığın üzerinde olumsuz etki yaratabilecek her türlü değişiklik veya
çalışma, kanunen denetlenecek, kısıtlanacak ya da tamamen yasaklanacaktır. Tampon bölge
örneğin, manzarayı korumak adına arazi kullanımına ve kalkındırma çalışmalarına kısıtlama
1.

UNESCO Dünya Miras Merkezi ICCROM/ICOMOS/IUCN. 2011. Dünya Miras Listesi Adaylık Başvurusu Hazırlanması, s.82,
https://whc.unesco.org/uploads/acvities/documents/activity-643-1.pdf
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getirebilir.
Ancak tampon bölge sadece kısıtlamaya yönelik bir araç olarak düşünülmemelidir. Tampon bölgeler
aynı zamanda koruma altındaki alan ve onun etrafında yaşayan topluluklar için faydalı olabilecek
faaliyetleri teşvik edici olabilir. Ayrıca tampon bölgeler, alanı etrafında yaşayan insanlara bağlayan
bir dayanışma bölgesi olarak görülebilir. Bu özelliğiyle yerel halkın sürdürülebilir kalkınmasına ve
iyileştirilmesine katkıda bulanabilmektedir.2
Göbekli Tepe‘nin çevresinde oluşturulan tampon bölgenin amacı Göbekli Tepe ve çevresi
arasındaki el değmemiş görsel bağlantıda cisimleşen, henüz bozulmamış görsel bütünlüğü
korumaktır.
Tampon Bölge Göbekli Tepe‘nin korunması açısından neden önem taşımaktadır?
Göbekli Tepe ve onu çevreleyen peyzaj iç içedir. Hem tarihi ve hem de estetik bakış açısıyla
Göbekli Tepe‘nin çevresiyle olan ilişkisi, ören yerinin kültürel önemiyle yakından ilgili ve görsel
bütünlüğü için gerekli olan bir faktördür. Bu görsel bütünlüğün uzun vadeli olarak güvence altına
alınması için Göbekli Tepe Arkeolojik Alanı’nın korunmasının yanında onu çevreleyen peyzajın ve
Göbekli Tepe‘nin bu araziyle olan ve halen bozulmamış ilişkisinin de korunması önemlidir.
Arkeolojik kanıtlar bize Göbekli Tepe‘yi inşa edenlerin, anıtsal taş yapıları bilinçli olarak bir
tepenin üstüne inşa ettiklerini göstermektedir. Bu hakim ve yüksek konum Harran Ovası ve
Göbekli Tepe‘yi çevreleyen arazi üzerinde geniş ve açık bir görüş imkanı sunması, Göbekli Tepe‘ye
bir buluşma ve/veya kült merkezi yapılması için, onu inşa edenlerin özellikle burayı seçmesinde
önemli rol oynamıştır. Göbekli Tepe‘deki anıtsal yapıların bir kireçtaşı platosunun zirvesindeki
konumu, bize Göbekli Tepe‘yi inşa edenlerin, burayı bilinçli olarak tercih ettiklerini ve Göbekli
Tepe‘nin, çevresindeki araziyle olan ilişkisinin farkında olduklarını göstermektedir.
Göbekli Tepe ve çevresindeki bölge geçmişten günümüze çok değişim geçirmediğinden bu ilişki
halen bozulmamış ve gözle görülür durumdadır. Bariz olan değişiklikler yalnızca „fıstık-badem
ağaçlarından oluşan orman-bozkır“3 bitki örtüsündeki azalma ve Orman Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen kampanya sonucu çam ağaçlarıyla ağaçlandırılmış olan alanlarla sınırlıdır.
Sonuç olarak Göbekli Tepe’nin şu anki durumu olağanüstüdür – Göbekli Tepe ve çevresi bize,
12.000 yıl önce atalarımıza sunduğu deneyimin neredeyse aynısını sunmaktadır!
Bugün Göbekli Tepe‘nin zirvesinden bakıldığında her yöne doğru el değmemiş bir manzara
bulunmaktadır. Ziyaretçiler buradan baktıklarında tepelerden, vahşi doğadan ve küçük
köy evlerinden oluşan neredeyse bozulmamış bir manzara görmektedirler. Göbekli Tepe‘yi
çevreleyen arazi çoğunlukla tarım için kullanılmakta olup, büyük ölçekli yapılar ya da altyapı
tesisleşmesi bulunmamaktadır. Bu bozulmamış manzaralar Göbekli Tepe’nin durumuna büyük
katkıda bulunmakta; alanı görsel olarak çevresine bağlanmakta ve böylelikle mekan duygusunun
oluşmasına olanak tanıyıp mekanın kültürel öneminin arttırmakta ya da katkıda bulunmaktadır.
Ayrıca Göbekli Tepe bulunduğu peyzaj da bir ‘işaret’ konumundadır. Araziden Göbekli Tepe‘ye
doğru bakıldığında, zirvedeki dilek ağacı uzaklardan dahi göze çarpmaktadır. Konumu oldukça
2.

UNESCO Dünya miras Merkezi. 2009. Dünya Mirası ve Tampon Bölgeler. s.163. http://whc.unesco.org/en/series/25/

3.

Reinder Neef, Neo-Lithics 2/2003, 14.
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belirgin olan Göbekli Tepe, tepeyi çevreleyen peyzaj içerisinde hakim bir işarettir. Göbekli Tepe‘ye
neredeyse bozulmamış peyzaj aracılığıyla ulaşmak, alanın kültürel öneminin takdim edilmesi için
oldukça önemlidir ve gelen ziyaretçi ve turistlerin Göbekli Tepe‘nin özel anlamını algılamaları ve
anlamalarına yardımcı olacaktır.
Sonuç olarak Göbekli Tepe ve çevresinde yaşanacak bütüncül ve özgün tecrübenin bozulmamış
durumunun, arkeolojik koruma alanının bütünlüğünü muhafaza etmek adına korunması
gerekmektedir. Dolayısıyla Göbekli Tepe‘yi çevreleyen peyzaj, şu anda etkili bir koruma
mekanizmasına tabidir, yani tampon bölge olarak korunmaktadır.

Göbekli Tepe Tampon Bölgesi’nin tanımı
1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı arasında bir ayrıma gidilmiştir:
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ören yerine ve bunun hemen çevresindeki alana denk
gelmektedir (bkz. Şek. 3). Bu alan, kazılmış olan anıtsal yapıların bulunduğu höyüğün
tamamını ve tarihöncesi (Neolitik) ve daha sonraki dönemlere tarihlenen taş ocaklarını
ve çakmaktaşı ve sürtme taş işlik alanlarının göstergeleri olan çok sayıdaki çakmaktaşı
buluntu yerini barındıran ve höyüğe bitişik olan platolar dahil olmak üzere 126 hektarlık
bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu alanın somut arkeolojik kanıtlar bakımından alandaki
en hassas yer olduğu konusunda hiç bir şüphe yoktur.
Tampon Bölge 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ek olarak 2180 hektarlık bir alanı
kapsamaktadır ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı da (461 ha) bu bölgenin içine dahildir.
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın Yönetim Alanı’nın güney sınırı, ören yerini daha geniş
bir yol ağına bağlayan ve güneybatıya doğru uzanarak Göktepe, Ulubağ ve ardından
Şanlıurfa’ya bağlanan asfalt yola paralel uzanmaktadır. Doğu yönündeki sınır geçtiğimiz
dönemlerde ağaçlandırılmış bölgenin batı ucuna denk gelmektedir ve kuzeydoğu yönünde
bu ağaçlandırılmış bölgeye çapraz uzanmaktadır. Yönetim Alanı’nın kuzey sınırları da
ağaçlandırılmış alan boyunca uzanmaktadır, batı da ise sınırlar belirgin doğal şekilleri
(yüksek yer) takip etmektedir. Yönetim Alanı sınırlarını belirlerken böylesi belirgin fiziksel
işaretlerin kullanılması, alanın sınırlarının peyzajdaki bir gözlemci tarafından kolayca ayırt
edilebilmesi avantajını sağlamıştır.
1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarını içine alan Yönetim Alanı sınırları 2180
hektarlık bir alanı kapsamaktadır (bkz. Şek. 47).
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Göbekli Tepe’deki Araştırma Planının Özeti
Yukarı Mezopotamya’nın Tarihöncesi Toplumları ve Bunların Geçimleri
Alman Araştırma Vakfı (DFG) tarafından finanse edilen bir proje – Araştırma Planı
Göbekli Tepe‘deki kazılar: Araştırma Planı 2010-2021
Güneydoğu Anadolu‘da bulunan Göbekli Tepe‘nin ünlü megalitik yapılar, bu yeri, ritüel işlevi
nedeniyle Yukarı Mezopotamya ve Levant‘taki komşu bölgelerdeki çağdaş (MÖ 10.-9. bin
yıl) yerleşmeler arasında eşsiz bir yere koymaktadır. Bu nedenle, öncelikle Göbekli Tepe‘nin
mimarisini ve onu inşa eden toplulukların sosyal yapısının anlaşılması için çok katmanlı
bilimsel araştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle iki soru bu ilk Neolitik toplulukların
organizasyonu ve geçim stratejileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sonuçta tamamen Neolitik
(tarım) sistemlerin ortaya çıkışı ile zirveye ulaşılacak olan bir süreci içeren bu dönemde göçer avcı
- toplayıcıların artan oranda yerleşik hayata geçtiği ve yabani bitkileri evcilleştirme denemeleri
yaptıkları düşünülmektedir. Göbekli Tepe şüphesiz bu süreçlerde rol oynamıştır. Göbekli Tepe‘de
keşfedilen arkeolojik kalıntılar Erken Neolitik’teki maddi ve manevi alemlerin anlaşılması adına
eşsiz bilgiler sağlamaktadır.
Alandaki araştırma ve saha çalışmaları Alman Araştırma Vakfı (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
tarafından finanse edilen ve 3 yıllık bir sürece yayılan ve 4 ayrı safhadan (1. safha: 2012, 2.safha:
2013-2015, 3.Safha: 2016-2018 ve 4.safha: 2019-2021) oluşan uzun soluklu bir projenin odak
noktasıdır. Ağustos 2016 itibariyle projenin üçüncü aşamasına geçilmiştir.
Göbekli Tepe‘deki araştırma hedeflerinin birer kısa tanımı ve sorumlu araştırmacıların isimleri
aşağıda sıralanmıştır,
a. Göbekli Tepe’nin tabakalanmasının (stratigrafisinin) netleştirilmesi (Ricardo Eichmann/Lee
Clare, Alman Arkeoloji Enstitüsü)
Göbekli Tepe’deki tabakalanma çalışmaları, şu anda geçerli olan ve Tabaka I – tarımsal aktiviteler
sebebiyle oluşmuş karışık tabaka; Tabaka II – İPPNB; Tabaka III – PPNA şeklinde üç tabakaya
ayrılmış ‘strato-kronolojik’ sisteminin düzeltilmesini amaçlamaktadır. Bahsi geçen sistem mevcut
durumda Göbekli Tepe’deki tabakalanmanın karmaşık yapısını ifade etmede yetersiz kalmaktadır.
Şu aşamada odaklanılan konu, yuvarlak-oval anıtsal yapılar (Tabaka III) ve bunların üzerini örten
dörtgen yapılar (Tabaka II) arasındaki karmaşık tabakalanma ilişkileridir. Son dönemlerde mimari
araştırmalardan elde edilen veriler ve yeni radyokarbon tarihleri daha eski olan Tabaka III
yapılarının daha önce düşünülenden çok daha uzun süre kullandıldıklarını akla getirmektedir. Ek
olarak, Göbekli Tepe’de III. Tabaka’dan daha eski olabilecek bir evrenin varlığıyla ilgili hala belirsiz
olan bir konu vardır.
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b. Yapı araştırmaları (Ricardo Eichmann/Lee Clare, Alman Arkeoloji Enstitüsü)
Göbekli Tepe’deki yapı araştırmaları tarihöncesi inşa yöntemleri ve tarihlerle ilgili bilgi birikimimizi
genişletmektedir. Daha önceki çalışmalarda anıtsal yapıların mimarileri ve çok sayıda yapı evresi
detaylı olarak belgelenmiştir. Yapıların taş duvarlarından toplanmış organik kalıntılar üzerinde
yapılan yeni HKS (hızlandırıcı kütle spektrometrisi) radyokarbon tarihlemeleri ışığında, yapı
araştırmacıları şu anda daha önceden belgelenmiş yapıların tarihlerini yeniden değerlendirmekte
ve düzenlemektedirler.
c. Buluntu çalışmaları ve değerlendirme (Ricardo Eichmann/Lee Clare, Alman Arkeoloji
Enstitüsü)
İnsan yapımı nesnelere yönelik analizler, hammadde elde etme, tarihöncesi iletişim ve alış veriş
ağları ile alakalı olan yerel ve bölgesel araştırmaların esas bileşenleridir ve aynı zamanda Erken
Neolitik sembolizmi ve Erken Holosen’de Yukarı Mezopotamya’da geçimle ilgili gerçekleşen
dönüşümler hakkındaki bilgi birikimimizi genişletmektedir. Buluntular çakmaktaşı, sürtmetaş,
kireçtaşı ve kemik buluntu topluluklarından oluşmaktadır. Bu çalışmalar farklı alanlardan
uzmanlar tarafından sürdürülmektedir ve buluntu grupları çeşitli yüksek lisans ve doktora tezleri
kapsamında incelenmektedir.
ç. Botanik (Reinder Neef, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin)
Anıtsal yapılar içerisinden elde edilen bitki kalıntıları kötü korunma durumu nedeniyle az
miktarlarda olsa da, son yıllardaki çalışmalarda bu yapılar arasındaki alanlarda artan oranlarda
odun kömürü ve makro kalıntılar keşfedilmiştir. Bu kalıntılar Alman Arkeoloji Enstitüsü Doğa
Bilimleri Bölümü’nden Reinder Neef‘in tarafından çalışılmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilecek
sonuçlar MÖ 10. ve 9. bin yıllarda Göbekli Tepe’de etrafındaki yerel çevre koşulları hakkında yeni
kanıtlar sunmaktadır.
d. Arkeozooloji (Joris Peters, Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Münih)
Biyoarkeolojik çalışmalar Erken Neolitik Dönem’de Anadolu’daki geçim stratejileri ve faunadaki
(hayvan toplulukları) gelişmelerin ve Göbekli Tepe’deki anıtsal alanın besin üretiminin
doğuşunda oynadığı rolün daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Hayvanların kontrol
edilmesi (özellikle toynaklı olanların) avcılıktan tarıma geçişte oldukça önem taşımıştır
ancak yüksek çözünürlüklü hayvan kalıntısı kayıtları insanlar ve hayvanlar arasında ilişkilerin
değişimini belgelemek adına gerekmektedir. Biyoarkeolojik araştırmalar çerçevesinde geometrik
morfometrileri, eklem-içi patolojileri, kararlı izotop analizleri ve eski DNA analizleri gibi en gelişkin
yöntemler uygulanmaktadır.
Biyoarkeolojik çalışmalarla:
•

Erken Neolitik dönemdeki faunanın belgelenmesi;

•

Balikh bölgesi çevresinde Eko-coğrafi ve çevresel koşulların yeniden inşa edilmesi,

•

İnsan-hayvan ilişkilerindeki değişimleri ve hayvanların evcilleştirilmesinin başlangıcını ve
yayılmasını kesin olarak gösteren kronolojilerin formülleştirilmesi

•

Ovis (koyun), Capra (keçi), Sus (domuz), ve Bos‘un (sığır) evcilleştirildiği dönemdeki çevre ve
iklimsel koşullarının geniş kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması;
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•

Artzamanlı eğilimlerin coğrafi kökeninin, faaliyet bölgelerinin ve insan-hayvan arasındaki
etkileşimin yıllık döngüsünün açıklığa kavuşturulması;

•

Yabani hayvanların, ilk evcilleştirilmişlerin ve Yukarı Mezopotamya’daki altsoyları arasındaki
genetik ilişkilerin aydınlatılması;

•

Göbekli Tepe‘nin bölgedeki Neolitikleşme süreci içerisindeki kültür-tarihsel öneminin
araştırılmasına devam edilmesi amaçlanmaktadır.

Bölgeler arası bir bakış açısından bakıldığında araştırmalar:
•

Anadolu‘daki Neolitik faunanın, geçmişte yapılmış olanlardan daha detaylı olarak
belgelenmesi;

•

Hayvanların ilk evcilleştirilme sürecinin kronolojik ve coğrafi konumunun daha kesin olarak
belirlenmesi, böylece İç Anadolu‘daki evcilleştirilme süreçleriyle ilgili (içsel gelişme ya da
hayvanların Yukarı Mezopotamya’dan gelmesi gibi) soruların yanıtlanmasının mümkün
kılınmasına katkıda bulunacaktır.

e. Antropoloji (Julia Gresky, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin)
Göbekli Tepe‘deki insan iskelet kalıntılarının incelenmesi Alman Arkeoloji Enstitüsü Doğa Bilimleri
Bölümü’nden Julia Gresky tarafından başlatılmıştır. Bu araştırmalar alandaki tüm araştırma
dönemleri boyunca devam edecektir. Göbekli Tepe’de elde edilebilen insan iskelet kalıntılarının
oldukça parçalanmış yapısına rağmen bu malzemeler Göbekli Tepe’de 10. ve 9. bin yıllarda ölen
insanlara ne şekilde davranıldığının anlaşılmasıyla ilgili oldukça ilgi çekici veriler sağlamıştır.
f. Fiziki coğrafya/Peyzaj arkeolojisi (Brigitta Schütt/Daniel Knitter, Freie Universitesi, Berlin)
Göbekli Tepe’nin iç bölgesinde yaşamış olan ilk toplulukların doğal çevreleriyle aralarında yakın
bir ilişki olduğu varsayıldığından, Göbekli Tepe ve onu çevreleyen peyzajlardaki (paleo-) çevresel
ortamın incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar: neden Göbekli Tepe’nin bulunduğu yer ‘ritüel
bir alan’ olarak seçildiği; ‘merkezi bir yer’ olarak Göbekli Tepe ve yerel, bölgesel ve bölgeler üstü
çevresiyle arasındaki etkileşimlerin nitelikleri; yerleşme aktivitelerinin yerel çevre dinamikleri
üzerindeki etkileri; Son Pleistosen’den Erken Holosen’e geçişte yaşanan iklimsel değişikliklerin
insanların yaşam koşulları ve uyum stratejileri üzerindeki etkileri ve merkezi bir yer olan Göbekli
Tepe’nin MÖ 9. bin yılda terk edilmesinden doğal sebeplerin de sorumlu tutulup tutulamayacağı
sorularını yanıtlamaktadır. Gelecekte yapılacak arazi çalışmaları (a) son Kuvaterner dönemdeki
jeomorfolojik sürecin dinamikleri; (b) bitki örtüsünün son Kuvaterner dönemdeki gelişimi; (c) son
Kuvaterner dönemde Göbekli Tepe civarındaki jeomorfolojik sürecin dinamikleri.
g. Seçilmiş ögelerin radyokarbon tarihlemeleri (Ricardo Eichmann/Lee Clare, Alman Arkeoloji
Enstitüsü, Berlin/İstanbul)
2014 ve 2015 yıllarında ‘Yerimiz: Dünyadaki Yerimiz’ (John Templeton Vakfı) projesi kapsamında
Göbekli Tepe’de bir HKS radyokarbon tarihlemesi programı tamamlanmıştır. Bu program
sondajlardan ve anıtsal yapılardan toplanan organik örneklerin sağladığı 85 adet yeni radyokarbon
tarihinin elde edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu tarihlere göre ilk kez anıtsal yapıların ‘kullanım
ömürlerinin’ oldukça farklı bir resmiyle karşılaşılmıştır. Yapılan ilk analizler bu yapıların daha
önceden düşünülene oranla çok daha uzun ömürlü oldukları ve inşa ve değiştirme çalışmalarıyla
onlarca, hatta yüzlerce yıla yayılan sürelerde ayakta durduklarını akla getirmektedir. Bu sonuçların
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ne anlama geldiğinin henüz daha detaylı olarak düşünülmemiştir ve gelecekte gerçekleştirilecek
araştırmalar kapsamında bu alandaki çalışmalar sürdürülecektir.
h. Yayınlar
Yayınlar çalışma programının merkezinde yer almaktadır. Yayın gündeminde düzenli olarak
üst düzey hakemli dergilere yollanacak bilimsel makaleler yer almaktadır. Ek olarak, farklı
disiplinlerden uzmanların yazar olarak katıldığı bir dizi katalog ve monograf da yayınlanacaklar
arasındadır. Yayınlarda ilk olarak, daha sonra malzeme üzerinde yapılacak olan çalışmalara altlık
olacak kronoloji ve stratigrafi üzerinde durulacaktır. Alanın daha az belirgin özelliklere sahip olan
İPPNB kısımlarına özel bir önem verilecektir. Tez çalışmaları (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora)
yayın stratejisinin başlıca ögeleri arasındadır.
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Göbekli Tepe’deki Neolitik Çağ anıtlarının muhafaza edilmesi amacıyla alınması gereken koruma ve
restorasyon önlemleri için bir konsept.

1. Alanın Tanımı
Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem höyüğü olan Göbekli Tepe, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki Şanlıurfa kent merkezinin yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Tarihöncesi
döneme tarihlenen höyük, yaklaşık 300 m çapındadır, 9 hektarlık bir alan kaplamaktadır ve
üzerinde oturduğu kireçtaşı platonun zemininden 15 m kadar yükselmektedir. Yıldız biçimini
andıran bu plato, Toros Dağları’nın eteklerinde sayılabilecek Germüş Tepe sırasının en yüksek
noktasıdır. Göbekli Tepe ilk olarak 1960’larda İstanbul ve Şikago üniversitelerinin Güneydoğu
Anadolu’da ortaklaşa gerçekleştirdiği arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında keşfedilmesine
rağmen, alandaki anıtsal mimari 1994 yılında Klaus Schmidt’in alanı tekrar ziyaretine kadar
gizli kalmıştır. O günden bu yana Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından üstlenilen ve yıllık olarak
yürütülen arkeolojik kazılar Alman Araştırma Fonu’nun (DFG) uzun vadeli finansman projesi
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Bahsi geçen ve yirmi yılı aşkın bir süredir süren kazılar sırasında çok sayıda Çanak-Çömleksiz
Neolitik Dönem yapısı açığa çıkarılmıştır. En güncel durumda, bu yapılar iki ana gruba ayrılabilir:
düzenli aralıklarla yerleştirilmiş, büyük boyutlu, T biçimli, kireçtaşından yapılmış dikilitaşlar içeren
duvarlar ve merkezde her zaman daha büyük ve uzun boylu T biçimli dikilitaşların bulunduğu,
MÖ 10. bin yıla tarihlenen, anıtsal, yuvarlak-oval yapılar; daha az sayıda, daha küçük boyutlarda
T biçimli dikilitaşlar içeren ve MÖ 9. bine tarihlenen daha küçük ve dörtgen planlı yapılar.
‘Yaşam döngüleri’ni tamamladıklarında, daha eski olan yapılar toprakla doldurulmuş ya da
‘gömülmüşlerdir’. Yapıların içini doldurmada kullanılmış olan çoğu yumruk boyutundaki kireçtaşı
molozlar, çakmaktaşından yapılmış aletler ve yongalar, heykel parçaları ile bol miktardaki hayvan
kemikleri; yakınlarda yaşayan farklı avcı-toplayıcı gruplar için alanın bir buluşma yeri olduğunu
düşündürmektedir. Törenlerin gerçekleştiği bir yer olan Göbekli Tepe, bölgedeki diğer çağdaş
yerleşmelerden belirgin olarak farklılaşmaktadır. Bu yerleşmelerden sıradışı coğrafi konumuyla
ayrılmasına ek olarak, diğer yerleşmelerde nadiren görülen ‘özel yapı’lardan çok sayıda barındırır
ve domestik mimarinin tipik özelliklerini sunmaz.
2. Arkeolojik kazılara göre tabakalanma
Kazı ve araştırmaların sağladığı bilgilere dayanarak, Göbekli Tepe’de toplamda üç farklı tabaka
tespit edilmiştir. Bu tabakaların yaşları taş aletlerin karşılaştırılması ve organik kalıntılar
üzerinde yapılan radyokarbon tarihlemeleri gibi arkeolojik ve tipolojik araştırmalar çerçevesinde
belirlenmiştir.
III. Tabaka, Göbekli Tepe’de tespit edilen en eski tabakadır. Bu tabaka Çanak-Çömleksiz Neolitik A
(PPNA) Dönemi’ne denk gelmektedir ve MÖ 10. bine tarihlenmektedir. Bu tabakadaki yapıların
çapı 10 ila 30 m arasındadır ve anıtsal niteliktedirler. Yekpare T biçimli dikilitaşlar bu yapıların
karakteristiğini oluşturur. Boyları yaklaşık 4 m’ye kadar ulaşabilmektedir ve merkezdeki iki adet
T biçimli dikilitaşa bakan bir daire içerisinde konumlanmaktadırlar. Dış kısımdaki dikilitaşlar
duvarların içerisine yerleştirilmişken, daha büyük boyutlardaki iki merkezî dikilitaş ‘serbestçe
durmaktadır’. Dikilitaşlar üzerine yapılan alçak kabartmalar arasında eller ve kollar, atkı, şal,
kemer ve tilki derisi peştamal formundaki kıyafetler yer alır ve bunlar dikilitaşların antropomorfik
tasvirler olduğunu akla getirir. Buna göre T biçimli dikilitaşın üst kısmı insan başının, gövdesi ise
insan vücudunun oldukça soyut bir tasviridir. Yapılardaki (‘serbest duran’) merkezî dikilitaşlar,
genelde doğal kireçtaşı plato üzerinde oluşturulmuş kaideler içine yerleştirilmiş olarak
bulunmuştur.
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Ana Kazı Alanı’nda şu ana kadar toplamda beş adet anıtsal taş yapı (A, B, C, D ve G) keşfedilmiştir.
F Yapısı Güneybatı Tepesi’nde yürütülen kazılar esnasında açığa çıkarılmıştır. Batı Plato’da
yer alan E Yapısı sadece dikilitaşlar için anakaya üzerinde oluşturulan kaideler sayesinde
tanımlanabilmektedir. Son olarak H Yapısı, Kuzeybatı Çöküntü Alanı’nda yer almaktadır.
Anıtsal yapılar, daha genç olan, İlk Çanak-Çömleksiz B (EPPNB) Dönemi’ne verilen ve MÖ
9. bin yıla tarihlenen II. Tabaka yapılarının altında yer almaktadır. Bu yapılar dörtgen zemin
planlarıyla karakterize edilmektedirler ve yaklaşık olarak 3x4 m ölçülerindedirler. EPPNB yapıları
kendilerinden daha eski olan yuvarlak-oval planlı anıtsal yapıların daha küçük versiyonları olarak
düşünülebilirler. Bu yapılar içerisindeki dikilitaşların sayısı ve boyutları daha eski olan yapılarda
bulunanlara oranla oldukça azaltılmıştır; bazı yapılarda sadece iki merkezî dikilitaş görülürken
(hatta bazen hiç görülmezken), bu dikilitaşların en yükseği 2 m’yi aşmamaktadır. Bu tabakaya
tarihlenen pek çok odada ‘terrazzo’ taban (kireç taban) bulunmaktadır.
Son olarak I. Tabaka, alandaki aşınma süreçleri ve tarımsal aktiviteler nedeniyle zaman içerisinde
oluşmuştur ve karışık yüzey dolgusu olarak isimlendirilmiştir. Bu tabaka aynı zamanda ilgili
buluntular içermektedir.
3. Hasar çeşitleri
3.a Tortular
Taş yüzeyindeki kabuklanma
Binlerce yılı bulan süreçte pek çok küçük ve
büyük kireçtaşı nesne üzerinde, kireçten bir
kabuk oluşmuştur. Uzun vadede, bilinmeyen
miktarlardaki yüzey suları ve bunu takip
eden belirlenememiş yollar az miktardaki
kireçtaşının erimesine neden olmuştur ve
bu eriyik haldeki kireç daha sonra, kireçtaşı
nesnelerin yüzeyinde tekrar birikmiştir. Söz
konusu birikintiler taş nesnelerin alt-yüzlerinde
aralıklı olarak katı oluşumlar biçiminde
gözlenebilmektedir; fakat gevşeme (ayrışma)
izleri göstermemektedirler. Mevcut bilgilere
göre kireç bazlı kabuk oluşumu, kireçtaşı
nesneler için fark edilebilen herhangi bir tehdit
oluşturmamaktadır.
Restorasyon değerlendirmesi: Kireç bazlı kabuk
oluşumu, doğal ve geri dönüşü olmayan bir
eskime sürecidir. Kazılıp ortaya çıkarılan taşları
etkilemeye devam eden bir durum söz konusu
değildir. Bu uzun vadeli değişiklik, herhangi bir
tahribat riski taşımamaktadır.
Gereken eylem: Yok.
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Yüzeylerin Kirlenmesi
Ortaya çıkarılan bütün tarihöncesi yapılar ve işlenmiş kireçtaşı nesneler çevredeki toza maruz
kalmaktadır. Bu toz nesnelerin üzerine yerleşip gri-kahverengi bir katmanın birikmesine yol açar
ve kireçtaşı nesnelerin yüzeylerinin asıl rengi olan açık renge zıt olarak, koyu bir renk almasına
neden olur. Bunun neticesinde alçak kabartmalar üzerinde hafif gölge benzeri bir efekt oluşur.

Şekil 3: İşlenmiş kireçtaşı yüzey üzerindeki toz katmanı.

Restorasyon değerlendirmesi: Yüzey kirlenmesine maruz kalan nesnelerin algılanışını
etkileyebilen, rahatsız edici bir optik değişiklik mevcuttur.
Gereken eylem: Orta vadeli koruma.
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3.b Aşınma
Kuru duvarlar
Görünüşe bakılırsa Göbekli Tepe’de inşa edilmiş yapılar için söz konusu olan en iyi koruma
yöntemi, (kazı esnasında alandan çıkarılmış) dolgu malzemesidir. Bu dolgu, nesnelere statik ve
klimatik olarak sabit bir ortam sağlar ve arkeolojik kalıntıları insan müdahalelerinden korur.
Yapılar kazılır kazılmaz bozulma süreci başlar. Bu süreç, malzemelere göre değişir ve maruz kalma
seviyesine göre oldukça hızlı gerçekleşebilir. Hava dolaşımı, tahribata katkıda bulunan en tehlikeli
unsurdur. Arkeolojik kalıntılar kazıldıktan sonra ısı ve nemde meydana gelen büyük değişimlerin
etkisinde kalırlar ve bu değişimler istikrarlı seviyeler ile aşırı dalgalanmalar arasındaki düzeylerde
gerçekleşebilir. Bunun sonucunda ise toprak harç ve duvarlar kısa bir zaman içerisinde ayrışmaya
başlar.
Kuru duvarların ve işlenmiş taşların havayla ilişkili olarak hızla bozulmasının sebepleri:
•
•
•

Isı ve nemdeki belirgin farklılıklar (gece/gündüz)
Yağış
Rüzgar erozyonu

Şekil 4: Aşınmış toprak harçlı duvar

Restorasyon değerlendirmesi: Bu hasarın alandaki tüm yapılar için geniş kapsamlı sonuçları
mevcuttur. Pek çok alanda duvarlar yüksek bir risk altındadır ve bu durum ciddi bir tehdit
oluşturmaktadır.
İşlenmiş taşların aşınması koruyucu üst örtü sayesinde büyük ölçüde azalmıştır.
Gereken eylem: Kısa vadeli koruma.
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İşlenmiş Taşlar
İşlenmiş taşlar, koruyucu üst örtünün olmadığı durumlarda – kuru duvarlarla kıyaslanabilir – hava
koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde zarar görmüş olsa da, koruyucu üst örtülerin inşa edilmesinin
ardından büyük ölçüde korunmuştur. Kireçtaşları, nispeten homojen yapıları nedeniyle uzun
vadede ciddi bir aşınma riski olmaksızın mevcut bağlamlarında sergilenebilir.

Şekil 5: Yerel kireçtaşından işlenmiş taşlar.

Restorasyon değerlendirmesi: Yerel kireçtaşı uzun ömürlüdür. Koruyucu üst örtünün inşa
edilmesiyle işlenmiş taşlar üzerindeki aşınma önemli ölçüde azaltılabilir.
Şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak, hiçbir işlenmiş taşın üzerinde yapısal güçlendirme
önlemlerini gerektirecek bir tahribat yoktur.
Gereken eylem: Koruyucu üst örtünün altında konumlanan işlenmiş taşlara yönelik, yüzey temizliği
ile çatlakların ve/veya kırıkların olduğu kısımlara uygulanacak ufak çaplı koruma önlemleri gibi
istisnalar dışında herhangi bir önlem gerekmemektedir.
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Terrazzo tabanlar
‘Terrazzo taban’ olarak isimlendirilen ve nispeten sert, düzeltilmiş yüzeylerin ortaya çıkarıldıktan
hemen sonra aşınmaya başladığı açıktır. Harcın temel maddesinin hızla çözülmesi nedeniyle taş
katkılar ve yüzey katmanları hızla ayrışmaya başlamaktadır.

Şekil 6: Giderek gevşeyen yüzey yapısıyla açık havadaki Terrazzo taban

Restorasyon değerlendirmesi: Tabanların hızla tahrip olması. Durum ciddi bir tehdit
oluşturmaktadır.
Gereken eylem: Kısa vadeli koruma.
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3.c Statik değişkenlerdeki değişimler
Eğri duran dikilitaşlar
Yapıların içindeki dolgunun kaldırılmasının ardından, dik duran (ya da zaten eğri duran) T
biçimli dikilitaşlar statik desteklerini yitirirler ve kazılar esnasında ahşap kirişler ile çelik halatlar
kullanılarak oluşturulan destek sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Şekil 7: Eğik duran dikilitaş ve geçici destek sistemi

Restorasyon değerlendirmesi: Tüm dikilitaşlar güvendedir; ancak estetik sebeplerle destek
sistemlerinin yenilenmesi önerilmektedir.
Gereken eylem: Orta vadeli koruma.
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3.d İşlenmiş taşlardaki kırıklar
Kırık işlenmiş taşlar
Dikilitaşlardan bazıları ve yatay sekiler kırıktır. Bu kırıklar geçmiş dönemlerde yapılan kasti
tahribatların göstergeleri olabilecekleri gibi bazı durumlardan çökmeler ve/veya depremlerin
sorumlu olabileceği de akılda tutulmalıdır.
Tüm kırık işlenmiş taşlar güvenceye alınmıştır.

Şekil 9: Kırık seki levhası

Restorasyon değerlendirmesi: Tüm kırık işlenmiş parçalar
güvenceye alınmıştır / güvenli bir pozisyondadır. Böylece
bu taşlar üzerinde orta vadede daha fazla tahribat riski
bulunmamaktadır. Yine de, kırık nesnelerin uzun vadede
güvenli bir yöntem kullanılarak birleştirilmesi önerilmektedir.
Böylelikle kırık parçaların gelecekte daha fazla zarar
görmesinden kaçınılmış olunacak ve nesnelerin anlaşılabilirliği
mümkün olan en üst seviyeye çıkarılacaktır.
Gereken eylem: Uzun vadeli restorasyon.
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3.e Kazıların ve ziyaretçi teşhirinin etkileri
Açmalardaki şev kayması
Höyükteki çöküntü alanlarından biri olan Ana Kazı Alanı’nın (Güneybatı Çöküntü Alanı) konumu
nedeniyle A, B, C ve D Yapıları üç yönden eğimin mevcut olduğu olduğu bir alanın yakınındadır.
Bu nedenle kazılan açmaların da varlığıyla daha da belirginleşen bir şev kayması riski mevcuttur.
Mevcut durumda şev kaymasının kazılan anıtlara zarar vermesi tamamen göz ardı edilemese de,
şu an için bu tür bir riskin açık bir işareti bulunmamaktadır.

Şekil 10: Kuru duvarların ardındaki dolguda şev

Restorasyon değerlendirmesi: taş birikmesi ve kabuk oluşumuyla ilgili gözlemlere dayanarak
binlerce yıl içerisinde tüm alandaki dolgu malzemesinin yeterince sıkıştığını düşünmekteyiz.
Gereken eylem: Bölme duvarlar yardımıyla uzun vadeli gözetim.
Yok olan yollar
Kazılar esnasında alanda doğal olarak patikalar oluşmaktadır. Dikkatsizlikler sonucu, bu patikalar
açma profillerine ve kazılmış olan yapılara doğru yönelmektedir. Bu durum zaman geçtikçe bu
yollarda kademeli olarak aşınmaya yol açmaktadır.
Restorasyon değerlendirmesi: Birçok noktada devam eden hasar
Gereken eylem: Kısa vadeli geçici ya da kalıcı önlemler
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4. Göbekli Tepe’deki anıtların korunmaları çerçevesindeki amaçlar
4.a Arkeolojik hedefler
•

Alandaki kazılmamış kısımların zarar verilmeden korunması:
Kazı alanlarının bazı kısımları, genelde lojistik sebepler ve/veya statik hususlar nedeniyle
kazılmamış durumdadır. Alan, kazılmış olan çok sayıdaki yapıya rağmen arkeolojik kazıların
hala aktif olarak sürdüğü bir yerdir. Açmalar arasındaki profiller ve bunların yakınındaki henüz
kazılmamış açmalar gelecek dönemlerde kazı yapılabilecek alanlar olarak korunmalıdır.

•

Arkeolojik değerlendirmenin devamlılığı:
Koruma ve restorasyon önlemlerinin uygulanmasından sonra bile, alandaki arkeolojik
çalışmaların devamı mümkün olmalıdır.

4.b Kültürel mirasa yönelik hedefler
•

Kazılmış olan yapıların ve malzemenin uzun vadeli korunması:
Koruma önlemleri uzun vadeli olmalıdır; yükün mümkün olduğunca minimumda tutmak için
geçici önlemlerden kaçınılmalıdır.

•

Açığa çıkarılan asıl durumun özgün olarak korunması:
Ayırt edilebilir ancak sade görünümlü, göze çarpmayan malzemenin kullanılması; yakın
çevrede bulunması mümkün olan malzemelerin ve kaynakların kullanılması.

•

Korumada en az müdahale:
Geri alınabilir önlemler benimsenmelidir.

4.c Sunuma yönelik hedefler
•

Tarihi yapıların kapsamlı bir biçimde sergilenmesi:
Koruma önlemleri, kazılmış yapıların güvenli ve uzun vadeli olarak sunulmalarını garanti
etmelidir. Arkeolojik yapıları gizleyen, kapatan ya da yapılara gölge düşüren güvenlik
önlemlerinden tercihen kaçınılmalıdır.

•

Arkeolojik yapıları okunaklı hale getirmek:
Yapılar ve münferit nesnelerin bağlamları ziyaretçiler tarafından kolayca anlaşılabilmelidir.
Bu amaca; kazılan alanların yüzeylerinin düzenlenmesi, örneğin anlaşılmayan yapıların
kaldırılması aracılığıyla ulaşılabilir.

•

Tarihi yapılardaki modern altyapıların azaltılması:
Anıtsal yapılar mümkün olan en az modern eklemeyle sunulmalıdır.

4.d Özet: Önde gelen koruma hedefleri
Göbekli Tepe’de kazılmış olan anıtsal yapılar, insanlık tarihi için muazzam önem taşıyan keşiflerdir.
Yukarıda bahsedilen hedefler ışığında, aşağıda yer alan ve gelecekteki koruma çalışmalarının
tümüne rehberlik edebilecek noktalar ayırt edilmiştir:
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•

Arkeolojik ögelerin kazılar esnasında bulundukları koşullarda sabitlenmeleri;

•

Açığa çıkarılan yapılardaki muhtemel değişimlerin en aza indirilmesi;

•

Tüm önlemlerin en asgari düzeyde tutulması;

•

Önlemlerin yüksek derecede sürdürülebilirliği;

•

Tarihöncesi dönem yapılarının okunaklı bir biçimde sunulması.

5. Koruma konsepti
Yukarıdakilerin tümü düşünüldüğünde, Göbekli Tepe için aşağıda bahsedilen koruma konseptleri
belirginleşir.
Kazılar sırasında açığa çıkarılan tüm yapılar korumaya ihtiyaç duymaktadır ve bu önlemlerin
uygulanması gerekmektedir. Gereken tüm adımlarla ilgili olarak arkeologların ve koruma
uzmanlarının yakın bir iş birliği içerisinde olması varsayılmalıdır.
5.a Açık hava şartlarına karşı koruma
Koruyucu üst örtüler aşınma sürecinde önemli miktarda azalma sağlarlar ve bu nedenle şiddetle
tavsiye edilen koruma araçlarıdır.
Geçici bir koruyucu üst örtü; A, B, C ve D Yapıları üzerinde hâlihazırda yükselmektedir. 2017
yılında, bu geçici üst örtü, kalıcı bir üst örtü yapısıyla değiştirilecektir. Böylece A, B, C ve D Yapıları
hava koşullarının alandaki ağır etkilerinden korunmaya devam edecektir.
Gereken Yapılar:

A, B, C, D Yapıları, Kuzeybatı Çöküntü Alanı ve F Yapısı

Uygulama:		

A, B, C, D Yapıları, Kuzeybatı Çöküntü Alanı, hâlihazırda planlanmış

Gerçekleştirme:

A, B, C, D Yapıları, Kuzeybatı Çöküntü Alanı, yapım aşamasında

5.b Açık (üst örtüsüz) alanların korunması
Bu yapılar, yukarıda bahsedilen yapıların aksine (yukarıya bakınız) koruyucu üst örtüsüyle
kapanmayacak olan kazı alanlarında bulunmaktadır ve bu nedenle hava koşullarının sebep
olacağı tehditlere maruz kalacaktır.
Bu alanlardaki kazılmış yapılar da kalıcı bir yöntemle koruma altına alınmalıdır; aksi takdirde
aşınma sürecine maruz kalma ve en sonunda sadece birkaç yıl içerisinde tahrip olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalabilirler. Bu yapıları korumanın mümkün olan yegâne ve geri alınabilir yolu
açmaları jeotekstille kapatmak ve içlerini kum ve taş gibi malzemelerle yüzey seviyesine kadar
doldurmaktır. Bu yöntem, keşfedilen tarihöncesi dönem yapıları için uzun vadeli ve mümkün
olan en iyi koruma önlemidir. İlerleyen dönemlerde bu yapıların ziyaretçilere sergilenmesi
istendiğinde, kısa bir kazı çalışması ile tekrar görünür hale getirilebilirler.
Gereken Yapılar:

K9-97 - L9-47 ve muhtemelen K10-58 - K10-90 açmaları
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Uygulama:		

karara bağlanmamış, ancak ivedi

Gerçekleştirme:

karara bağlanmamış, ancak ivedi

5.c Statik koruma
Kireçtaşı dikilitaşlar, büyük boy işlenmiş taşlar
•

Bağımsız dikilitaşların güvenliklerinin çelik kenetler aracılığıyla sağlanması:
U-biçimli destek sistemlerinin dikilitaşlara doğrudan bitişik olmayacak şekilde kurulması
ve üst tarafta en az sayıda kenetleme yapılması önerilmektedir. Dikilitaşların her yönden
görünür olması ve görüntülerin mümkün olduğunca engellenmemesi gerekmektedir. Bu ise
sadece, destek sistemlerinin dikkatle planlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

•

Eğri duran dikilitaşların güvence altına alınması ve desteklenmesi:
Eğri duran dikilitaşların doğrultulması önerilmemektedir. Çelik kenetlerin yukarıda olduğu
gibi kurulması, zorlu erişim durumları gibi kaçınılmaz şartlarda dikilitaşın daha fazla sayıda
kenetle desteklenmesi gerekmektedir.

Gereken Yapılar:

A, D ve H

Uygulama:		

karara bağlanmamış

Gerçekleştirme:		

karara bağlanmamış

5.d Koruma önlemleri
Kireçtaşı dikilitaşlar, büyük ve işlenmiş taşlar
•

Tüm taş yüzeylerin kuru olarak temizlenmeleri;

•

Nadiren: Kırıkların ve parçaların yapıştırılması;

•

Nadiren: Boşlukların doldurulması;

•

Nadiren: Çatlakların doldurulması.

•

Tavsiye: Taşlara yapısal anlamda bir yapıştırma işleminin uygulanmasına gerek yoktur.

Gereken Yapılar:

tümü

Uygulama:		

karara bağlanmamış

Gerçekleştirme:		

karara bağlanmamış
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Duvar yapıları
•
•

Yüzeylerin kuru olarak temizlenmeleri;
Aşınma ve böceklere (arı) karşı etkiyi artırmak için az miktarda sönmüş kirecin de eklendiği
çamur harçla doldurulmaları, harç katmanlarının kalınlıklarının azaltılması, daha büyük boylu
katkı maddelerinin ve kireçtaşı parçalarının eklenmesi;

•

Tarihöncesi dönem duvarlarındaki çatlamış yerlerin küçük boyda ve benzer biçimli malzemeyle
doldurulması.

•

Kullanılacak yeni malzemenin renk ve dokusunun alandaki arkeolojik kalıntılarla benzerliğini
temin etmek için dikkatle gözden geçirilmesi.

Gereken Yapılar:

tümü

Uygulama:		

karara bağlanmamış

Gerçekleştirme:		

karara bağlanmamış

Duvar harpuştası
•

Yüzeylerin kuru olarak temizlenmeleri;

•

Duvarlar için önerilen şekilde doldurulmaları (yukarıya bakınız);

•

Su tahliyesinin dikkatle değerlendirilmesi;

•

Geniş alanların küçük boy taşlarla doldurulması ve bundan hemen sonra yeni harçla
kapatılması.

Gereken Yapılar:		

tümü

Uygulama:			

karara bağlanmamış

Gerçekleştirme:			

karara bağlanmamış

Dış duvarlar
•

Yüksek masraflı statik raporlarından kaçınmak için, duvarlardaki test edilmesi gereken alanların
planlama aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir; alanlar dikkatle seçilmelidir, böylece
yakın alanlardaki yüzey hareketi (çatlama) ve test amaçlı uygulanan harçlar üzerindeki
muhtemel etkiler izlenebilir.

Gereken Yapılar:

tümü

Uygulama:		

karara bağlanmamış

Gerçekleştirme:		

karara bağlanmamış
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Ek C

Terrazzo tabanlar
Kazılıp açığa çıkarılan terrazzo tabanlar oldukça kısa bir zamanda aşınmaktadır. Bu sebeple
bu tabanların üzeri kum/toprak gibi ince malzemeyle kapatılmıştır. Bu uygulama jeotekstille
kapamayla birleştiğinde en etkili koruma yöntemi haline gelmiştir.
•

Mevcut durumda, terrazzo tabanların restorasyonu için önerilerde bulunmak mümkün
değildir. Orta vadede, bu tabanların yüzeyleri analiz edilmeli ve uygun muhafaza yöntemleri
geliştirilmelidir. Amaç, seçilen tabanların kalıcı olarak sergilenmeleri ve aynı zamanda
mümkün olan en yüksek standartlarda korunmaları olmalıdır.

Gereken Yapılar:

B ve F, ek olarak L09-27, L09-07 ve K09-97 açmaları

Uygulama:		

karara bağlanmamış

Gerçekleştirme:		

orta vade

6. Bilimsel analizler
•

Koruma konseptlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki analizlerin yapılması zaruridir.

6.a Kuru duvarlardaki yapı harcı
•

Harçların analiz edilmesi;

•

Harçların fiziko-mekanik özellikleri.

6.b Kuru duvarlardaki sıva harcı
•

Harçların analiz edilmesi.

6.c Taş ocaklarındaki kireçtaşı nesneler
•

Petrografi (taş çeşitleri);

•

Kireçtaşlarının fiziko-mekanik özellikleri;

•

Taş ocaklarından karot alınması ve deneme malzemelerinin üretilmesi (örn. yapışkanlık
özellikleri ve enjeksiyon çalışmaları için)

6.d Tabanlardaki terrazzo harçları
•

Harçların analiz edilmesi;

•

Harçların fiziko-mekanik özellikleri.
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Göbekli Tepe’deki Neolitik Çağ anıtlarının muhafaza edilmesi amacıyla alınması gereken koruma ve
restorasyon önlemleri için bir konsept.

6.e Karıştırma çukurundaki ya da ‘Terrazzo çukurundaki’ harç
•

Harçların analiz edilmesi;

•

Kazılmış yapılarda bulunmuş harçlarla karşılaştırılması;

•

Harçların fiziko-mekanik özellikleri.

Yukarıda adı geçen analizlerin sonuçlarından bağımsız olarak, belirlenen test alanları dahil olmak
üzere bu alanlar için planlanan testlerin sırası da kesinlikle esastır.
7. Çalışma Takvimi
Koruma ve restorasyon önlemleri için detaylı bir takvimin önerilmesi, ancak konuya yönelik
yaklaşım belirlendikten sonra mümkün olabilir.
Uygulama takviminin planlaması yukarıda belirtilen bilimsel analizlere (bkz. 6. kısım) paralel
olmalıdır. Ek olarak, tüm adımlar arkeologlar ve Şanlıurfa Müzesi aracılığıyla Kültür ve Turizm
Bakanlığı gibi yerel kültürel miras yetkilileriyle sıkı iş birliği kurularak planlanmalıdır.
Bonn, 19.06.2016
Gereon Lindlar
Tom Zimmermann
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