2001
Nemrut Dağı Milli Parkı’nın ilanından sonra ilgili Koruma Kurulunun farklı kararlarında Nemrut’la
ilgili Koruma Alanı sınırı tanımlanmış olmakla birlikte, Nemrut Tümülüsü AKTVKBK’nun
08.10.2001 tarih ve 4365 sayılı kararı ile güncel statüsüne kavuşur. Aşağıda aynen verilen
kararda görüldüğü üzere konu Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın hazırlık
aşamasında gündeme gelmiş ve Nemrut Dağı’nın yakın çevresi “1/25000 ölçekli haritada 2000m
kotu esas alınarak belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit” ilan edilmiştir.
“Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planına ilişkin; Adana KTVKK’nun
27.09.2001 gün ve 4326 sayılı, 14.07.1992 gün ve 1241 sayılı; 29.06.1995 gün ve
2170 sayılı kararları; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun
13.03.1977 gün ve 2036 sayılı kararı, Kurul Üyelerinin yerinde inceleme sonunda
hazırlamış oldukları 08.10.2001 tarihli rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sunucunda;
Nemrut Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planının mahallinde Kurul üyelerince
incelenmesi sonucunda; Milli Parka kaynak değeri oluşturan sit alanlarından;
a.
Yüksek Kurulun 12.02.1977 gün ve A-351 sayılı kararıyla tescil edilen
Karakuş Tümülüsünün karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlenen 1.
Derece Arkeolojik Sit Alanı tanımı ve sınırının uygun olduğuna, tümülüs sınırları
içinden geçen telefon direklerinin kaldırılmasına,
b.
Yüksek Kurulun 13.03.1986 gün ve 2036 sayılı kararı ile Anıt eser olarak
tescil edilen Yeni Kale ve çevresinin uzmanlarca 1/5000 ölçekli kadastral haritada
önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, kalenin dış etkenlerle
meydana gelen tahribatları nedeniyle yıkılma tehlikesi geçirdiğinin görülmesi
nedeniyle restorasyona yönelik projelerin Kurula getirilmesine,
c. Yüksek Kurulun 13.03.1986 gün ve 2036 sayılı kararıyla tescil edilen Arsemia
(Eski kale) için uzmanlarca belirlenen uzmanlarca 1/5000 ölçekli kadastral haritada
önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna,
d.
Yüksek Kurulun 12.02.1977 gün ve A-351 sayılı kararı ile tescil edilen Adana
Koruma Kurulunun 14.07.1992 gün ve 1241sayılı kararı ile belirlenen sit
sınırlarının Kurul Müdürlüğü uzmanlarının ve Kurul Üyelerinin yerinde yaptığı
inceleme sonucunda karar eki 1/25000 ölçekli haritada 2000m kotu esas
alınarak belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna,
e.
Yüksek Kurulun 12.02.1977 gün ve A-351 sayılı kararı ile tescil edilen Adana
kurulunun 29.05.1995 gün ve 2170 sayılı kararıyla ile koruma sınırları belirlenen
Cendere Köprüsünün karar eki 1/5000 ölçekli haritaya yapılan aplikasyonun uygun
olduğuna,
Kurulca belirlenen sit sınırları ve koruma sınırlarının Nemrut Dağı Uzun Devreli
Gelişme Planı üzerine işlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel
Müdürlüğü yazısı ekinde sunulan Uzun Devreli Gelişme Planının revize edildiğini
belirten Orman Bakanlığı yetkililerinin revize planı değerlendirmek üzere Kurula resmi
olarak getirmemeleri ve Kurula önerilen sit sınırlarının plan üzerine işaretlenecek
olması nedenleriyle bu aşamada değerlendirilemeyeceğine, ancak plan notlarının
arkeolojik alanların korunması ve kullanılmasına yönelik maddelerinde 2863-3386

sayılı kanun, yönetmelik ve halen geçerli olan ilke kararlarının referans alınmasının
istenmesine, tüm bu işlemler sonucunda hazırlanacak Gelişme Planı ve Notlarının
değerlendirilmek üzere Kurula getirilmesine ilişkin kararı verilmiştir. (Adana KTVKK,
08.10.2001 tarih ve 4365 sayılı kararı)
Bu kararın (d) maddesi ile ilişkili olarak karar ekinde yer alan harita aşağıda Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Adana KTVKK, 08.10.2001 tarih ve 4365 sayılı karar eki Nemrut Tümülüsü 1. Derece Sit
Alanı Sınırlarını gösteren 1/ 25.000 ölçekli harita.

