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TOPLANTI YERİ 
ADANA 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Keşlitürkmenli - Uzuncaburç mahalleleri arasında kalan, bir kısmı 
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2011 gün ve 15 sayılı kararı ile 
belirlenen 3. Derece Arkeolojik Sit ve Doğal Sit Alanı sınırları ve mülkiyeti hazineye ait 3805 
parsel numaralı taşınmaz içinden geçen Keşlitürkmenli - Uzuncaburç antik yolunun, yol 
güzergahı üzerinde tespit edilen yapı kalıntısının ve kaya mezarının tesciline ilişkin, Adana 
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.09.2021 gün ve 
1732934 sayılı rapor, Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünün günsüz 1654553 sayılı 
yazısı, Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.08.2021 gün ve 1594450 
sayılı tescil görüşü istenen yazısı, yol güzergahı üzerinde Müzesince temizlik çalışması 
yapılırken tespit edilen mezar sunağının Müzesine taşınmasına yönelik Silifke Kaymakamlığı 
Müze Müdürlüğünün 02.09.2021 gün ve 1678837 sayılı yazısı ve eki 02.09.2021 gün ve 918991 
sayılı rapor, Adana Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulunun 25.02.2021 gün ve 13288 sayılı 
kararı, okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Keşlitürkmenli - Uzuncaburç mahalleleri arasında kalan, bir kısmı 
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2011 gün ve 15 sayılı kararı ile 
belirlenen 3. Derece Arkeolojik Sit ve Doğal Sit Alanı sınırları ve mülkiyeti hazineye ait 3805 
parsel numaralı taşınmaz içinden geçen Keşlitürkmenli - Uzuncaburç antik yolunun, yol 
güzergahı üzerinde tespit edilen yapı kalıntısının ve kaya mezarının 2863 sayılı Yasanın 6. 
Maddesi gereği Kültür varlığı niteliği taşıdığı Adana Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.09.2021 gün ve 1732934 sayılı rapordan anlaşıldığından, 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillerine, kültür varlıklarının yapı gruplarının 1. 
Grup yapı olarak belirlenmesine, anıt fişinin ve kararımız eki tescil haritalarında gösterilen 
koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölövelerin ve 
restorasyon projelerinin hazırlanmasına, yol güzergahı üzerinde tescili yapılan yapı kalıntısının 
alt kotunda tespit edilen ve 4 parça halinde bulunan sunağın zarar görmemesi ve bilimsel 
çalışmalarının yapılabilmesi için Müzesine taşınması isteminin uygun olduğuna karar verildi. 
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