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27.02.94 

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi ile Hatay İli, Hassa İlçesi sınırları içinde DSİ. 6. Bölge 

Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Tahtaköprü Barajı Revizyonu” projesi ÇED sürecine 

ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 04/12/2012 tarih ve 254109 sayılı 

yazıları ile birlikte 12/05/2014 tarih ve 92325 sayılı yazıları, Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 29/01/2014 tarihli raporu, Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

13/05/2014 tarih ve 10620 sayılı yazısı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire 

Başkanlığının 13/05/2014 tarih ve 179335 sayılı yazısı,  Orman ve Su İşleri bakanlığı XV. Bölge 

Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğünün 21/05/2014 tarih ve 104913 sayılı yazısı, Enerji ve 

tabii kaynaklar bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 12/06/2014 tarih ve 253802 sayılı 

yazısı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/05/2014 gün ve 860 sayılı 

kararı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Şahmaran Köyü, Hamaç höyük Mevkiinde bulunan Hamaç 

höyükle ilgili alınan Kurulumuzun 29/05/2014 gün ve 860 sayılı kararının maddi hata içermesi 

nedeniyle İPTALİNE, 

Gaziantep İli, Islahiye İlçesi, Şahmaran Köyü, Hamaç höyük Mevkii, 157 Numaralı parsel 

üzerinde bulunan Höyük’ün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. 

Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı 

kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil 

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

köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), 

 

Hamaç Höyüğüne ilişkin, 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 görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi, 

 

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

edebileceğine, 

 

4.  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, 
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Hamaç Höyüğüne ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 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. Müzesince genel sondaj yapılabileceğine. 

 

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

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

 

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, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi. 

 




