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Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Yukarıörükçü Mahallesi, sit dışında, tapunun L40A06B pafta: 118 

parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, susuz tarla vasıflı; 119 parseline kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, susuz tarla vasıflı; 120 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, ham toprak 

vasıflı, 121 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, tarla vasıflı, 123 parseline kayıtlı, 

mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait, mera vasıflı taşınmazların bir bölümü üzerinde yer alan Yukarıörükçü 

Yeraltı Kaya Odaları’nın tescil edilmesi istemini içeren Malatya Valiliği (İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü)’nin 06.05.2019 tarihli ve 28262782-304.01.01-E.385712 sayılı yazısı ile Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.07.2019 tarihli ve 328287 sayılı dosya inceleme raporu, faaliyetleri 

etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi.  

Yapılan görüşme sonucunda Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Yukarıörükçü Mahallesi, sit dışında, 

tapunun L40A06B pafta: 118 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, susuz tarla vasıflı; 119 

parseline kayıtlı, özel mülkiyete ait, susuz tarla vasıflı; 120 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye 

Hazinesi’ne ait, ham toprak vasıflı, 121 parseline kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, tarla vasıflı, 

123 parseline kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait, mera vasıflı taşınmazların bir bölümü üzerinde 

yer alan Yukarıörükçü Yeraltı Kaya Odaları 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 

kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği 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 ilke 

kararının I’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin Yukarıörükçü Yeraltı Kaya Odaları’nın 

I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

I’inci derece arkeolojik sitte kalan, kararımız eki haritada yer alan listede belirtildiği şekliyle 

taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine kayıtların konularak tapu kayıt örneklerinin koruma 

bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 

 


