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Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi sınırları içinde tapulama harici alanda 
bulunan su yolunun taşınmaz kültür varlığı olarak tescili ve kültür varlığı ve koruma 
alanında gerçekleştirilen izinsiz uygulamaya (iş makinası ile toprak tesviyesi ve kültür varlığı 
su yolu üzerine toprak ve kaya ile dolu malzemesi dökmek) ilişkin; Mersin İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, Hukuk Biriminin 03.05.2021 gün ve E.1363959 sayılı yazısı ve eki müze 
müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 27.04.2021 gün ve 1348820 sayılı raporu, Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.07.2021 tarihli ve 1554435 sayılı görüş 
yazısı, Erdemli İlçe Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2021 gün 
ve E8230 sayılı yazısı, Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 09.08.2021 gün ve E119282 sayılı yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan 14.07.2021 tarihli ve 1554157 
sayılı raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi sınırları içinde tapulama harici alanda 
bulunan su yolunun 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığı Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 14.07.2021 tarihli ve 
1554157 sayılı rapordan anlaşıldığından taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, kararımız 
eki anıt fişi ile 1/1250 ölçekli kadastral haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının "su 
kemeri" ibaresinin "su yolu" olarak düzeltildiği haliyle uygun olduğuna, taşınmazın yapı 
grubunun "1. Grup Yapı" olarak belirlenmesine, kültür varlığı ve koruma alanında 
gerçekleştirilen izinsiz uygulamayı (iş makinası ile toprak tesviyesi ve kültür varlığı su yolu 
üzerine toprak ve kaya ile dolu malzemesi dökmek) yapanlar hakkında suç duyurusunda 
bulunulduğunun Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hukuk Biriminin 03.05.2021 gün ve 
E.1363959 sayılı yazısından anlaşıldığından suç duyurusunda bulunulmasına gerek
olmadığına karar verildi.








