
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2435 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan Kuştepe 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan Kuştepe 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine; 

Kuştepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1973/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2430 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan Gölpınar 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dâhilinde bulunan Gölpınar 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine 

Gölpınar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; Sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1974/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2428 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Çaybaşı Köyü, Ovacık Mezrası sınırları dahilinde bulunan 

Ovacık (Dodin) Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in 

Adıyaman ili, Merkez ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Çaybaşı Köyü, Ovacık Mezrası sınırları dâhilinde bulunan 

Ovacık (Dodin) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 

Ovacık (Dodin) Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1975/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2425 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Güzelçay Köyü sınırları dahilinde bulunan Güzelçay (Kevik) 

Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Güzelçay Köyü sınırları dahilinde bulunan Güzelçay (Kevik) 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine 

Güzelçay (Kevik) Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1976/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2424 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Eskitaş Köyü sınırları dahilinde bulunan Eskitaş (Ancoz) 

Tümülüsü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Eskitaş Köyü sınırları dâhilinde bulunan Eskitaş (Ancoz) 

Tümülüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine, 

Eskitaş (Ancoz) Tümülüsü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1977/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2423 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Eskitaş Köyü sınırları dahilinde bulunan Eskitaş (Ancoz) Han 

Kalıntıları’nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Eskitaş Köyü sınırları dâhilinde bulunan Eskitaş (Ancoz) Han 

Kalıntıları 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine 

Eskitaş (Ancoz) Han Kalıntıları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 



 
 1978/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2422 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dahilinde bulunan Narsırtı 

Nekropolü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Narsırtı 

Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine 

Narsırtı Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1979/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2421 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dahilinde bulunan Narsırtı Höyüğü’nün 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956 

sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez ve İlçeleri yüzey 

araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Narsırtı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Narsırtı Höyüğü’nün 

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde ve üzerinde günümüz yerleşim 

bulunması ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine 

Narsırtı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 

1980/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2419 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Kozağaç Köyü sınırları dahilinde bulunan Kozağaç 

Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Kozağaç Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kozağaç 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden ekli 1/1000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Kozağaç Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi 



 
 1981/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2429 ADIYAMAN 

 



 
 1982/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2431 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dahilinde bulunan İskender 

Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Gölpınar Köyü sınırları dahilinde bulunan İskender 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine 

İskender Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1983/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2432 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bağarası Köyü sınırları dahilinde bulunan Bağarası (Gre 

Keçika) Tümülüsü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 

sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in 

Adıyaman ili, Merkez ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil 

fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bağarası Köyü sınırları dahilinde bulunan Bağarası (Gre 

Keçika) Tümülüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 

Bağarası (Gre Keçika)Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1984/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2433 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kuştepe 

Tümülüsü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kuştepe 

Tümülüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/1000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine; 

Kuştepe Tümülüsü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1985/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2434 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan Kuştepe (Alişir) 

Harabesi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez 

ve İlçeleri yüzey araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Bayırlı Köyü sınırları dahilinde bulunan Kuştepe (Alişir) 

Harabesi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine; 

Kuştepe (Alişir) Harabesi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1986/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017- 2416 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Merkez, Örenli Köyünde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Şavi Harabeleri’nin sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve 

koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının16.02.2017 

tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.1990/735 

sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez, Örenli Köyünde bulunan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 22.11.1990/735 ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Şavi 

Harabeleri’nin tescilinin devamına, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritasında 

gösterildiği şekliyle uygun olduğuna; 

Şavi Harabeleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1987/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2417 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Merkez, Büyükkavaklı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Altıntop 

Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.12.2016/218956 sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman İli Merkez 

ve İlçelerinde Arkeolojik Araştırmalar Yüzey Araştırması Sonuç raporu, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, 

tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez, Büyükkavaklı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Altıntop 

Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline; 

Altıntop Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. .  

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



 
 1988/1-1 



Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2418 ADIYAMAN 

Adıyaman  ili, Merkez, Boztepe Köyü sınırları dahilinde bulunan Boztepe Höyüğü’nün 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2016/218956 

sayılı yazısı ve eki Yrd. Doç. Dr. Sabahattin EZER’in Adıyaman ili, Merkez ve İlçeleri yüzey 

araştırması raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez, Boztepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan Boztepe Höyüğü’nün 

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 

1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine 

Boztepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2401 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Koçhisar Mahallesinde bulunan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/624 sayılı kararı ile Koçhisar I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanın sınırlarının düzenlenmesi,  isminin “Koçhisar 

Yerleşimi” olarak değiştirilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, hazırlanan tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Koçhisar Mahallesinde bulunan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.04.2008/624 sayılı karar ile Koçhisar I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanın, isminin “Koçhisar Yerleşimi” olarak değiştirilmesine, 

sınırlarının 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesine ve 

alan üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit 

derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine ve tescilinin devamına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Koçhisar Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

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

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.  

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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