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Malatya İli, Kültür Evanteri kapsamında daha önce tespiti yapılan, daha sonra Büyük Sanayi 
Alanı oluşturulması amacıyla müze müdürlüğünce yer incelemesinde Tümülüslere yönelik yeniden 
yapılan çalışmanın değerlendirilmesi ve Malatya İli Yeşilyurt İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 296 ada, 1 
parsel, 299 ada, 1 parsel, 300 ada,1 parsel ve 301 ada, 2 parsel ile Kale ilçesi sınırları içerisinde 0 
ada, 979 parsel nolu taşınmazlarda planlanan Büyük Sanayi Alanı projesine yönelik olarak Kurum 
görüşünün istendiği Malatya Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nin 17.08.2017 tarihli ve 
2550 sayılı, 17.08.2017 tarihli ve 2553 sayılı, 17.08.2017 tarihli ve 2554 sayılı yazıları, Koruma 
Bölge Kurulu uzmanının 12.09.2017 tarihli ve 785 sayılı dosya inceleme raporu ve faaliyetleri 
etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda: 

   Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çayırköy Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 
299 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda tespit edilen Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü I’in  2863 
sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı 
olarak gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesi, sit fişinin onaylanması; 
          Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü I I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 
ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 
belirlenmesi uygun olacağı; 

  Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çayırköy Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 
299 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümü ile Akçadağ İlçesi, Pınarlı Mahallesi, 158 
ada, 12 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir bölümünde tespit edilen Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü 
II’nin  2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması 
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada 
koordinatlı olarak  gösterildiği şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına;  
       Çayırköy Üç Tepe Tümülüsü II I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 
ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin 
belirlenmesine; 
        Akçadağ İlçesi, Pınarlı Mahallesi, 158 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taşınmazın bir 
bölümünde tespit edilen Pınarlı Mahallesi Üç Tepe Tümülüsü III’ün  2863 sayılı Kanunun 6. 
Maddesinde sayılan taşınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 
şekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 
       Pınarlı Mahallesi Üç Tepe Tümülüsü III I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları 
hükümlerinin belirlenmesine;  
           Tümülüslerde bulunan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; 

    Malatya İlinde gerçekleştirilmesi planlanan Büyük Sanayi Alanı projesinin kararımız eki 
haritada sınırları gösterilen I. derece arkeolojik sit sınırlarına hiçbir inşai ve fiziki müdahalede 
bulunulmadan yapılabileceğine karar verildi.  

 
 




