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Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Teğmenli Köyü sınırları dahilinde bulunan ve Kahta Çayı üzerinde 

yapılacak HES Projesi Çalışma sahasında yer alan alanda kaya yerleşimleri bulunduğuna ilişkin Adıyaman 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.03.2014/689 sayılı yazısı ve ekleri ile  konuya  ilişkin 

Kurulumuz uzmanlarının 15.04.2014 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri koruma 

alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan incelemeler sonucunda: 

 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Teğmenli Köyü sınırları dahilinde bulunan Karakuş Kaya Yerleşimi’nin 

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle ekli 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline; Haritada sınırları gösterildiği şekli ile Etkileşim Geçiş Sahasının belirlenmesine; 
 

Karakuş Kaya Yerleşimi’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca 

değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan 

ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

7. Alandan geçen dere yatağından kum alınması, akış yönünü düzenleyecek müdahale yapılması vb 

müdahaleler için Kurulumuzdan izin alınmalıdır. 
 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine, I. derece arkeolojik sit alanında veya etkileşim geçiş 

sahası sınırları içerisinde kalan alanlarda yapılması planlanan HES çalışması öncesinde hazırlanan projelerin 

Kurulumuza sunulabileceğine karar verildi.  

 






