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Adıyaman ili, Besni ilçesi, Camuşçu Köyü sınırları içerisinde bulunan, Kaya Mezarları ve Mozaikli 

alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği  göstermesi nedeni ile 

tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.11.2014/2457 sayılı yazısı ve 

ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler 

sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Camuşçu Köyü sınırları içerisinde bulunan içme suyu boru hattının 

farklı bir güzergahtan geçirilerek, ortaya çıkan mozaiğin bulunduğu alanda korunması için gerekli tedbirlerin 

Adıyaman Müze Müdürlüğünce alınmasına,  

Köy mezarlığı içerisinde bulunan kaya mezarlarının mozaikli alanla bütünsellik taşıması,  2863 

sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi, koordinatlı alan 

içerisinde köy camisi bulunması ve sosyal yaşamın sürdürülmesi nedenleri ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı 

haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;  
 

Camuşçu Geç Roma Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez, mevcut yapılar kurulumuzdan izin almak koşulu ile basit onarım ve tadilat 
yapılabilir. 
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. Ağaçlandırma 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. 
7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar açılamaz. 
 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.  

 

 




