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33.06.427 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kuşçular Mahallesinde, içerisinde korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı olarak tescilli ve koruma alanı belirlenmiş lahidin yer aldığı 101 ada, eski 54 parselin 
ifrazı ile oluşan 188 ve 189 parsellerin üzerinde yer alan “korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı” şerhinin kaldırılması talebi ile yine 101 ada, 54 parselin ifrazı ile oluşan ve üzerinde 
tescilli lahidin yer aldığı 190 parselin güncel kadastral paftaya işlenmiş koruma alanı sınırı 
haritasına  ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 4465 sayılı 
yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.06.2016 sayılı raporu, 
Kurulumuzun 26.09.2011 gün ve 58 sayılı karar okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kuşçular Mahallesinde Kurulumuzun 26.09.2011 gün ve 58 sayılı 
kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli ve koruma alanı belirlenmiş 
lahidin 101 ada, eski 54 parselin ifrazı ile oluşan 190 parsel içerisinde kaldığı, şerhin kaldırılması 
talep edilen 188 ve 189 parsellerin lahide yaklaşık 1 km kadar uzakta, Kurulumuzun 26.09.2011 
gün ve 58 sayılı karar eki haritada görülen koruma alanı sınırı dışında yer aldığı ve 188 ve 189 
parsellerin yüzeyinde yapılan incelemelerde 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığına 
rastlanılmadığının Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.06.2016 sayılı 
raporundan anlaşıldığına, bu bağlamda 188 ve 189 parsellerin tapu kayıtlarında yer alan 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin kaldırılmasının uygun olduğuna, 
Kurulumuzun 26.09.2011 gün ve 58 sayılı kararı ile tescili yapılan ve koruma alanı belirlenen 
lahidin 190 parsel üzerinde kaldığı anlaşıldığından, kararımız ekinde yer alan güncel kadastral 
paftaya işlenmiş koruma alanı sınırı haritasının uygun olduğuna ve  tapu kaydı üzerindeki şerhin 
devamının ilgili Kurumdan istenmesine, işlem sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine 
karar verildi. 
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