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33.06.392 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarına yönelik hazırlanmakta 
olan koruma amaçlı imar planı çalışmaları sürecine ilişkin; Tarsus Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.04.2015 gün ve 9696 sayılı, 29.07.2016 tarih ve 
20336 sayılı yazıları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 15.07.2016 tarih ve 
16239 sayılı yazısı, Kurulumuzun 29.6.1998 gün ve 3091 sayılı, 09.10.2000 gün ve 3890 
sayılı, 28.01.2015 gün ve 4611, 26.08.2015 gün ve 5364 sayılı kararları, Bölge Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.05.2016 tarihli rapor okundu, ekleri ve konunun 
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
 Mersin ili, Tarsus ilçesi, kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarına yönelik 
hazırlanmakta olan koruma amaçlı imar planı çalışmaları sürecinde tespit edilen 
kararımız eki listede kadastral adresleri belirtilen taşınmazların 2863 sayılı yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı gruplarının 2. 
grup olarak belirlenmesine, Caminur Mahallesi, 897 ada, 1-5 parsel, Kızılmurat 
Mahallesi, 568 ada 2 parsel, Eskiömerli Mahallesi, 3660 ada, 3 parsellerde kayıtlı kültür 
varlıklarının tehlike arz ettiği anlaşıldığından can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi 
için gerekli emniyet tedbirlerinin belediyesince alınması/aldırılmasına ve ivedilikle rölöve, 
restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanmasının istenmesine, Caminur Mahallesi 
897 ada 4 parselde yer alan taşınmazın kültür varlığı özelliği gösterdiği Kurulumuzca 
anlaşıldığından tespit ve tesciline ilişkin çalışmaların başlatılmasına, planlama 
çalışmaları sürecinde Planlama Grubunca önerilen sit haritasına süreçte Kurulumuzca 
tescil edilen kültür varlıklarının da işaretlenmesi sınırların yeniden gözden geçirilmesine, 
bu süreçte çalışmalarını gerçekleştiren Şehir Plancısı Hüseyin AKILLI, Mimar Zehra 
TATIL YILDIRIM ve Mimar Seda GÜVEN’ e teşekkür edilmesine karar verildi. 
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