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Toplantı Yeri 
ADANA 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 107 
ada 527 nolu parselde tespit edilen sarnıcın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı 
olarak tescil edilmesi ve izinsiz uygulamaya (tarla açma faaliyeti) ilişkin; Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 30.06.2020 gün ve E451881 sayılı yazısı, Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06.07.2020 gün ve E473680 sayılı, 
28.07.2020 gün ve E547772 sayılı, 28.12.2020 gün ve E991997 sayılı yazıları, Silifke 
Kaymakamlığı, Müze Müdürlüğünün 08.07.2020 gün ve E485900 sayılı yazısı, eki Müze 
Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 08.07.2020 gün ve 2020/335-270914 sayılı raporu, 
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 
21.12.2020 gün ve E961237 sayılı raporu, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 19.01.2021 gün 
ve E899525 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 08.02.2021 gün ve 
E2021050120 sayılı yazısı, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.02.2021 gün 
ve E240953 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait, 107 
ada 527 nolu parselde tespit edilen sarnıcın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.12.2021 gün ve 961237 sayılı raporundan 
anlaşıldığından tesciline, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının 
uygun olduğuna, taşınmazın yapı grubunun "1. Grup Yapı" olarak belirlenmesine, kültür 
varlığına zarar verilmediği anlaşıldığından suç duyurusunda bulunulmasına gerek 
olmadığına, Koruma alanı sınırları içerisinde Kurul kararı alınmadan uygulama 
yapılmaması gerektiğinin ilgililerine hatırlatılmasına karar verildi.
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