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Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Durulova Mahallesi, Ziyaret Mevkiinde sit dışında bulunan, 
tapunun 128 ada, 28 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 748.700,00m² yüzölçümlü 
taşınmazın satışının, ilgi yazı eki ifraz beyannamesi krokisinde sınırları gösterilen 5.779,12m²lik 
kısmının kamu yararı kararına esas kamulaştırma planına göre yol yapım ve emniyet sahası 
içerisinde kaldığından yola terki ile taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen İskendertepe 
Tümülüsleri I-II’nin tescilinin değerlendirilerek konuya ilişkin Bakanlığımız görüşüne esas Koruma 
Bölge Kurulunun görüşünün bildirilmesi istemini içeren Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 24/05/2016 tarihli ve 2438 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 34 sayılı dosya inceleme raporu, Kurulumuzun 19.08.2016 
tarihli ve 3004 sayılı kararı ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları 
okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Durulova Mahallesi, Ziyaret Mevkiinde bulunan, tapunun 128 
ada, 28 parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde tespit edilen İskendertepe Tümülüsleri I-
II’nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği 
göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit 
sınırının kararımız eki krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına ve 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke 
Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e ilişkin 1’inci maddesinin İskendertepe Tümülüsleri I-II’nin 
I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak 
belirlenmesine; 

128 ada, 28 parselin, kamu yararı kararına esas kamulaştırma planına göre yol yapım ve 
emniyet sahası içerisinde kalan kısmının (B1- B2) yola terkine ilişkin güncel ifraz beyannamesinin 
hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra konunun yeniden değerlendirilmesine, 

128 ada, 28 parseldeki taşınmaz bir bölümü üzerinde tescilli İskendertepe Tümülüsleri yer 
aldığından taşınmazın tamamının satışının uygun olmadığına, ancak parselin kararımız eki sit sınırı 
dikkate alınarak hazırlanacak ifraz beyannamesinin Kurulumuzun onayı sonrasında taşınmazın sit 
alanı dışında kalan diğer kısmının satışının yeniden değerlendirilmesine karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




