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Adıyaman ili, Besni ilçesi, Köseceli Beldesi Aşağısöğütlü ve Tetirli Mahalleleri imar planı 

çalışmaları ile ilgili Kurum görüşünün sorulduğu İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama 

Dairesi Başkanlığı’nın 19.01.2018/E.3313 sayılı yazısı ve eklerine istinaden tespiti yapılan 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Köseceli Beldesi Aşağısöğütlü mahallesi sınırlarında yer alan 

Aşağısöğütlü Nekropol Alanı ve İşlikleri’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin, 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.03.2018 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/1000 ölçekli öneri sit 

alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:  

 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Köseceli Beldesi Aşağısöğütlü mahallesi sınırlarında yer alan 

Aşağısöğütlü Nekropol Alanı ve İşlikleri’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 

sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

 
          Aşağısöğütlü Nekropol Alanı ve İşlikleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir 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. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

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

cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

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

Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

         şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 
         Korumasız durumda olan lahit mezarın güvenlik amacı ile Müzeye taşınmasının uygun olduğuna, 

İlbank A.Ş. tarafından yaptırılacak olan imar planlarına I. Derece Arkeolojik Sit alanı (Aynen 

Korunacak Alan) sınırlarının işlenerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi.  

 
 

 

 




