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31.13.155 

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Arpaçiftlik Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 
Koruma amaçlı imar planında ”Eğitim Tesis Alanı” olarak görülen, 114 ada 10 nolu parselde okul 
yapma talebine yönelik Müzesince gerçekleştirilen sondaj sonuçların değerlendirilmesi ve sit 
derece değişiklik talebine ilişkin;  Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.12.2015 
tarih ve 4343 sayılı ile 22.01.2016 gün ve 293 sayılı yazıları ve ekleri Hatay Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 17.12.2015 tarih ile 21.01.2016 tarihli raporlar, Kurulumuzun 
29.12.2015 gün ve 5806 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda, 

Hatay İli, Arsuz İlçesi, Arpaçiftlik Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 
Koruma amaçlı imar planında ”Eğitim Tesis Alanı” olarak görülen,  114 ada 10 nolu parselde okul 
yapma talebine yönelik Müzesince yapılan sondaj kazılarında, parselin bir kısmında iki adet kaya 
mezarı, pişmiş toprak lahit parçaları ve yoğun bir şekilde bunu destekleyen seramik buluntular 
çıktığı ve bu kısmının tespit ekibince sit derecesinin 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
değiştirilmesinin istendiği, ancak sondaj çukurlarının da vaziyetini gösterir öneri 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı haritasında parselin bazı kısımlarında sondaj kazılarının yapılmadığı, bu 
doğrultuda Müzesince parselde sondaj kazısı yapılmayan kısımlarında sondaj kazısı yapılması 
ve sondaj kazısı sonrasında hazırlanacak dokümanların Kurulumuza iletilmesinden sonra 
konunun yeniden görüşülmesinin Kurulumuzun 29.12.2015 gün ve 5806 sayılı kararıyla 
istendiğinin, ancak sondaj yapılmayan bu alanlarda yoğun çam ağaçlarıyla kaplı olması 
nedeniyle sondaj kazısı yapılamadığının Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan  
21.01.2016 tarihli raporundan anlaşıldığına , bu bağlamda 114 ada, 10 parselde tespit edilen 
alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği 
taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve 
kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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