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Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Burmapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.1990/514 sayılı kararı ile “korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı” olarak tescil edilen Damlacık Hanı’na ilişkin Adıyaman Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 20.10.2016/2350 sayılı yazısı ve Damlacık Hanı’nın yapı gurubunun belirlenmesi ile 

çevresinde ortaya çıkan arkeolojik buluntuların değerlendirilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/1000 ölçekli sit alanı haritası, 

tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda: 

 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Burmapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan tescilli Damlacık 

Hanı’nın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “I. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 

yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine;  

Damlacık Hanı’nın çevresinde tarımsal faaliyetler sırasında arkeolojik buluntular ortaya 

çıktığından hanın ve çevresinin bulunduğu alanın ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği 

şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Damlacık Hanı ve Çevresi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:   

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir 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. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, 

cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Alana ilişkin Maliye Hazinesi adına tescil, tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının 

mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 

 

 

 
 


