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Adıyaman ili, Besni ilçesi, Dikilitaş Köyü, mülkiyeti kamu orta malına ait 523 nolu parsel ile Sarıkaya 

Köyü özel mülkiyete ait 624 nolu parseller içerisinde gerçekleşen kaçak kazıya yönelik yapılan inceleme neticesinde 

Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline ilişkin 
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 1279103 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2021 tarihli raporu, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.06.2021 

tarihli ve 1114850 sayılı, Adıyaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve 

5297 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 14.07.2021 tarih ve 69751 sayılı 
kurum görüş yazıları ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.07.2021 

tarihli ve 854588 sayılı raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda: 
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Dikilitaş Köyü, mülkiyeti kamu orta malına ait 523 nolu parsel ile Sarıkaya Köyü 

özel mülkiyete ait 624 nolu parseller içerisinde Adıyaman Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen 

“Dikilitaş Höyüğü ve Kaya Mezarları” olarak adlandırılan alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde 

I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

Tapu Müdürlüğünce Dikilitaş Köyü, 523 nolu parsel ve Sarıkaya Köyü 624 nolu parsellerin tapu kütüğünün 

beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır” şerhinin konulmasına, 
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.04.2021 tarih ve 1279103 sayılı yazısı ve eki Adıyaman 

Müze Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2021 tarihli raporu ile kaçak kazı yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı 

anlaşıldığından yeniden yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına, 
İlgili Belediyesince gerekli güvenlik tedbirleri sağlanarak kaçak kazı yapılan alanın Adıyaman Müze 

Müdürlüğü denetiminde kendi hafriyat toprağı ile eski haline getirilmesine 

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

Dikilitaş Höyüğü ve Kaya Mezarları 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.  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. 

 
 
 




