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Adıyaman ili, Besni ilçesi, Üçgöz Köyü sınırları içinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.03.2005/458 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilen “Üçgöz Nekropol Alanı”nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma kullanma koşulları ve 

III._derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik Şanlıurfa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.08.2017/2760 kararı ve konuya ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 22.09.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda:  
 
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Üçgöz Köyü sınırları içinde bulunan Üçgöz Nekropol Alanı’na yönelik   

Üçgöz Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve 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. 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, 
 

Üçgöz Nekropol Alanı III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının: 
1 İnşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı yapıldıktan sonra sondaj 

sonuç raporlarının, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip, kurul 

kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

2 Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde, Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme 

(tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

3 Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının 

açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

4 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı’nın 3. Maddesinde 

belirtilen diğer hususların geçerli olduğuna, 

şeklinde dört madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
 

 

 


