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Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kastal Mahallesinde İR:84856 ruhsat nolu sahanın 

oturduğu 6 parselin ruhsat sahası sınırlarının 50 metre kadar dışında tespit yapılan kaya 
mezarlarının tescili ve taş ocağı sahasına ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 03.03.2016 gün ve 895 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanmış 01.03.2016 günlü rapor, Kurulumuzun 27.08.2015 gün ve 
5413 sayılı kararı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
21.03.2016 gün ve 1324 sayılı görüş talep yazısı, Kırıkhan Kaymakamlığı Tapu 
Müdürlüğünün 01.04.2016 gün ve 2741 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 
  
 Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kastal Mahallesinde İR:84856 ruhsat nolu sahanın 
oturduğu 6 parselin;  
 
1)Ruhsat sahası sınırlarının dışında i50 metre kadar kuzeydoğusunda tespit yapılan 
kaya mezarlarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun “1.Grup yapı” 
olarak belirlenmesine, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen koruma 
alanı sınırının uygun olduğuna, 
 
2)Yine aynı ruhsat sahasının sınırlarının 250 metre kadar dışında Kurulumuzca 
27.08.2015 gün ve 5413 sayılı kararı ile 1.Derece Arkeolojik Sit Alanının yer aldığı, 
ancak kaya mezarlarının koruma alanları ile 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 
ruhsat sahası sınırları dışında kaldığı ver ruhsat sahası içinde yapılan yüzey 
araştırmalarında 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür varlığına 
rastlanılmadığı Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 01.03.2016 günlü 
rapordan anlaşıldığına, bu bağlamda ruhsat sahası içinde istenilen çalışmaların 
yapılmasında sakınca olmadığına, ancak ilerde alanda yapılacak çalışmalar sırasında 
herhangi bir kültür varlığına rastlanılır ise en yakın mülki amir yada müzesine haber 
verilmesinin 2863 sayılı yasanın 4.maddesi gereği yasal bir gereklilik olduğunun ve her 
ne kadar ruhsat sahası dışında olsa da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1/ç maddesinde 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanları için “…Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, 
mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı 
ve benzeri malzeme dökülmemesine..” dendiği ve koruma alanı sınırı içinde 
Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahaleye gidilmemesinin ilgili 
kurum ve kişilere hatırlatılmasına, 
 
3)Kastal  Mahallesi, 6 parselde yer alan kaya mezarlarının tespit-tescil yönetmeliği 
doğrultusunda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.03.2016 
gün ve 1324 sayı ile yazılan görüş talep yazısı ilgi tutularak Muratpaşakızılkaya 
Mahallesi, 6 parsele “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak şerhinin verildiği 
Kırıkhan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 01.04.2016 gün ve 2741 sayılı yazısından  
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anlaşıldığına, ancak söz konusu mezarların Kastal Mahallesi, 5 parselde yer aldığı 
anlaşıldığından,  Muratpaşakızılkaya Mahallesi, 6 parselin tapu kaydındaki “korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin kaldırılarak, kaya mezarlarının yer aldığı Kastal 
Mahallesi, 6 parsele şerhin verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.  
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