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Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Suboyu Köyü, Üçayak Mevkiinde bulunan taşınmazın 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine dair Gaziantep İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün21/06/2013 gün ve 1833 sayılı yazısı ve ekleri okundu konunun ekleri ve işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Suboyu Köyü, Üçayak Mevkiinde, 123 ada, 298, 299 parseller 

üzerinde bulunan Nekropol Alanına ait hazırlanan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarını 

gösteren kararımız eki haritasında belirtildiği şekliyle ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil 

edilmesine, derecesinin “I. Ve III. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve 

köşe koordinatları ile sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. ve III. derece arkeolojik sit alanı 

ilan edilen, Üçayak Mevkii Nekropol Alanınailişkin; 

 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları; 

 

1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen korunacak 

sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması, 

 

2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için ilgili müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi, 

 

3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam 

edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,  

 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

 

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

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

 

6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına, 

 

 Üçayak Mevkii Nekropol Alanına ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş 

dönemi yapılanma koşulları; 

 

1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü 

uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa 

kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı 

alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

 

2. Sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

 

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
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4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

 

5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde arkeolojik 

değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına, 

 

6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren kültür 

katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele alınmasına. 

 

Koruma amaçlı imar planının yetkililerince ivedilikle hazırlatılmasına, koruma amaçlı 

imar planı yapılıp kurulumuzca onaylanıncaya kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma kurulunun izni ile 

yapılabileceğine, III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen alan için Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3.maddesinin  ‘’III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara 

ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine…’’ d bendi uyarınca Müzesince genel sondaj 

yapılmasının uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi. 








