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Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin
bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin
tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının
yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut
parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve
1010 sayılı yazısı, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
01.10.2004 gün ve 115 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa
olarak hazırlanan 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı
yerleşkesinde, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ait 203 ada 3 nolu parselde bulunan,
Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.10.2004 gün ve 115 sayılı kararı
eki 1/25000 ölçekli haritada 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tespit
ekibince Balcalı Antik Yerleşimi-3 olarak adlandırılan sit alanı sınırlarının zeminde yapılan
ölçümlere dayalı olarak sayısallaştırılması ve 1/25000 ölçekli haritadan kadastral ve 1/10000
ölçekli topoğrafik haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki kadastral ve 1/10000 ölçekli
topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna,
günümüze kadar 203 ada 3 nolu parsele şerh verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’
şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine, Balcalı Yerleşkesi içinde bulunan ve üzerinde
2863 sayılı yasa kapsamında şerh verilmiş olan tüm parsellerin Tapu Müdürlüğünce irdelenerek
verilmiş olan tüm şerhlerin hangi idarenin yazısı ve kurul kararına istinaden verildiğinin veya şerh
taşınmışsa hangi işlemler sonucunda hangi parselden taşındığının ilgili idarece saptanarak bilgi
ve belgeleriyle gönderilmesi sonrasında konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi.
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