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Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yer alan 115 numaralı Elektrik direğinin TEİAŞ 13. Elazığ Bölge 

Müdürlüğü tarafından yenilenmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 06.04.2016/923-

06.05.2016/1211 sayılı yazıları ile TEİAŞ Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü’nün 18.05.2016/193032 sayılı yazısı 

ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı tescil kararı, 

Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.10.2010/1284 sayılı sit sınırlarının 

koordinatlandırılması kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 tarihli raporu okundu. TEİAŞ 

12. Bölge Müdürlüğü Uzmanlarından Fethi ARSLAN dinlendi. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

 Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yer alan elektrik direğinin TEİAŞ 13. Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından 

kesilerek kaldırması sırasında Höyüğe herhangi bir zarar verilmediği anlaşılmıştır. 

Dikilmesi talep edilen yeni direğin:  

- Kaldırılan direkten daha yüksek kapasiteli olduğu, höyük zemininde 3 metreden daha derin kazı 

yapılması gerekeceği; Uygulama sürecinde sit alanına girecek olan iş makineleri ve kamyonların 

yanısıra, beton temel, direk ve nakil hatlarının alan üzerinde oluşturacağı ağır yük 

değerlendirildiğinde Höyüğün tahrip olacağı; 

- Direğin sit alanı dışında yapılmasının altyapı sisteminin işlerliğini bozmayacağı bu nedenle talep 

edilen uygulamanın zorunlu altyapı tesisi olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından;  

 Tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yapılmasının uygun olmadığına; 

 

Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

Karahöyük Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmediği tespit edilmiş olduğundan, 

 

Karahöyük Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

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. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. 

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, alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillinin devamına 

karar verildi. 
 

 


