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Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 776 nolu
parselin 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Kurulumuzun 28.03.2013 gün ve 2058
sayılı kararı, aynı parselde bulunan kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline ilişkin
Kurulumuzun 23.05.2013 gün ve 2298 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;

Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi, özel mülkiyete ait 776 nolu parselde
bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı kaya mezarı ve 1.derece arkeolojik sit alanı ile ilgili olarak;

1- Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi sınırları içinde (Eski:776 ,Yeni:125 ada 6
parsel) bulunan ve Kurulumuzun 23.05.2013 gün ve 2298 sayılı kararı ile Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen kaya mezarının tespit ekibince
zeminde yapılan hassas ölçümlere göre günümüzde kadastro yenileme çalışmaları
kapsamında oluşan özel mülkiyete ait 125 ada 6-67 nolu parsellerde kaldığının
anlaşıldığına; Bu bağlamda, tescilli kaya mezarının kadastral adresindeki eksikliğinin
giderilmesine yönelik revize anıt fişi ile tespit ekibince önerilen ve kararımız eki 1/500
ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen Korunma Alanı
sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 125 ada 6-67 nolu parsellere şerh
verilmemişse ‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır’’ şerhinin verilmesinin
ilgili idareden istenmesine,

2- Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun
28.03.2013 gün ve 2058 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen
arkeolojik alan günümüzde kadastro yenileme çalışmaları kapsamında oluşan özel
mülkiyete ait 125 ada 6 nolu parselde kaldığından sit alanı sınırlarının güncel kadastral
haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli
topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile 2863 sayılı yasanın
17.maddesi kapsamında Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının belirlenmesine yönelik tespit
ekibince önerilen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun
olduğuna karar verildi.
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