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Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İlave alanında bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
25.02.2005 gün ve 428 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanlardan
1 ve 3 nolu arkeolojik sit alanlarının kadastral haritaya aplikasyonu ve  2 nolu arkeolojik sit alanı
sınırlarının genişletilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.04.2014 günlü
uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
İlave alanında bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
25.02.2005 gün ve 428 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanlardan
1 ve 3 nolu 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının halihazır haritadan kadastral haritaya
aplikasyonuna yönelik hazırlanan kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritanın uygun
olduğuna, tespit ekibince 25.02.2005 gün ve 428 sayılı karar eki haritada belirlenen 2 nolu
3.derece arkeolojik sit alanı sınırları dışında da taş alım yerleri ile seramik yoğunluğu bulunduğu
alan tespit edildiğinden sit alanı sınırlarının genişletilmesine yönelik tespit ekibince önerilen ve
kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada belirlenen 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının
uygun olduğuna, Bu bağlamda günümüze kadar Yakapınar Köyü 154-170-171-173- 843- 901-
902- 1594- 1646-1703-1742- 1777- 1820- 1839- 1857- 1858- 1864-1865 nolu parsellere tapuda
şerh verilmemişse ‘’3.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden
istenmesine, sit alanı sınırları dışında kalmasına rağmen tapu kaydı üzerinde ‘’3.derece
arkeolojik sit alanıdır’’ şerhi bulunan 358-1551-1552-1721 nolu parsellerin, tespit ekibince
gerek yerinde yapılan incelemeye göre gerekse sit alanı haritalarına göre sit alanı sınırları
dışında kaldığı anlaşıldığından tapu kaydı üzerindeki sit alanı şerhlerinin kaldırılmasına, 2 nolu
3.derece arkeolojik sit alanı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince Kurulumuzca
belirlenen kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli
olduğuna karar verildi.
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