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 Malatya İli, Pütürge İlçesinde Başmezra mahallesi 130 ada 17 parselde bulunan mülkiyeti kamu orta malına 
ait mera vasıflı taşınmazın bir bölümü ile Üçyaka Mahallesi 101 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine 
ait orman vasıflı taşınmazın bir bölümünde, sit dışında, kaçak kazı incelemesinde tespit edilen Başmezra Kaya 
Mekanları’nın tescil edilmesi istemini içeren Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih ve 

E.909724 sayılı yazısı, tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının 12.01.2021 tarih ve 556079 sayılı inceleme raporu, ekleri ile tescile esas ilgili ve etkilenen 

kurum ve kuruluşlarının görüşünü içeren; Pütürge Belediye Başkanlığı’nın 08.01.2021 tarihli ve E.19 sayılı yazısı, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın(KUDEP) 22.01.2021 tarih ve E. 2660 sayılı yazısı, DSİ 9. Bölge 
Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve E.932358 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit sınırı 
haritası incelendi;  

 

Yapılan görüşme sonucunda: Malatya İli, Pütürge İlçesinde Başmezra mahallesi 130 ada 17 parselde bulunan 
mülkiyeti kamu orta malına ait mera vasıflı taşınmazın bir bölümü ile Üçyaka Mahallesi 101 ada 1 parselde bulunan 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait orman vasıflı taşınmazın bir bölümünde, sit dışında, kaçak kazı incelemesinde tespit 

edilen Başmezra Kaya Mekanları, 2863 Sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi, karar eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle I. derece arkeolojik sit 
sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 
          Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı’nın 1’inci 
derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Başmezra Kaya Mekanları I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

 2863 Sayılı Kanun’un 7.  Maddesi ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik gereğin 

Başmezra Kaya Mekanlarının üzerinde bulunduğu, Başmezra mahallesi 130 ada 17 parsel ile Üçyaka Mahallesi 101 ada 
1 parselin beyanlar hanesinde “Bir bölümü Başmezra Kaya Mekanları I. derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır.” 
Şeklinde kültür varlığı belirtme işlemi yapılarak tapu kayıt örneklerinin Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne iletilmesine; 

Kaya Mekanların bulunduğu alanda gerçekleştirilen kaçak kazı olayına suç duyurusunda bulunulduğundan 
yeniden suç duyurusunda bulunmaya gerek olmadığı; soruşturmanın seyri sonucunun Sivas Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiğine;  

Kaçak kazı sonucu Kaya Mekanları çevresinde oluşan kaçak kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından 
tehlike oluşturması ve alanı tahribata açık hale getirmesi nedeniyle adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili savcılığın 
görüşü alınarak ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde, ilgili yerel idaresince kapatılması gerektiğine;  

Sit alanının bulunduğu parselde imar uygulaması (tevhit, ifraz vs. gibi) yapılması durumunda Kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 

 

 


