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Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğu Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 101 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmazda yer alan Bizans Dönemi’ne ait tarihi eserlerin defineciler 
tarafından tahrip edildiğine ilişkin Akçadağ Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15/01/2014 tarihli ve 
96731694-492-124 sayılı yazısı, eki; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 25/04/2014 tarihli ve 
1146 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Akçadağ Kaymakamlığı İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08/12/2014 tarihli ve 5829 sayılı yazısı, Malatya Valiliği Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 05/12/2014 tarihli ve 6250 sayılı yazısı; DSİ Elazığ 19 Bölge Müdürlüğü’nün 
31/12/2014 tarihli ve 835853 sayılı yazısı, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı İmar Şube Müdürlüğü’nün 09/01/2015 tarihli ve 85-146-424 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki 
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

 
Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Doğu Mahallesi, Gani Deresi Mevkiinde bulunan, tapunun 101 ada, 46, 47 

ve 48 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Gani Deresi Yerleşmesinin 2863 sayılı 
Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak kazıların önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin 
sağlanmasına; 

 
Gani Deresi Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda, bu alanlarda;  

 
 - Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
 

- İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
 

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 
kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa 
kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  
 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  
 

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
 

- Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  
 

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 
verildi. 


