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Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karlık Mahallesi, 516 parselde bulunan, tescilli taşınmaz kültür 
varlığı mozaik döşemeli yapı kalıntısının da içinde bulunduğu arkeolojik alanın 2. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
18.08.2015 gün ve 3394 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
06.08.2015 gün ve 160 sayılı rapor,  mozaik döşemenin mimarisiyle birlikte kaldırılmasına yönelik 
Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.09.2015 gün ve 3801 sayılı yazısı ve eki 
Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.09.2015 gün ve 2005 sayılı rapor, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2015 gün ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izin 
belgesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.08.2007 gün ve 3017 
sayılı kararı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Karlık Mahallesi, 516 parselde bulunan tescilli taşınmaz kültür 
varlığı mozaik döşemeli yapı kalıntısının, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 01.08.2007 gün ve 3017 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine karşın sehven karar ekinde sit fişi hazırlanarak onaylandığının anlaşıldığına, Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yeni sit önerisi doğrultusunda mozaik tabanlı yapı kalıntısının 
da içinde bulunduğu arkeolojik alanın 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit 
ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve sit fişinin uygun 
olduğuna, Müze Müdürlüğünce, mozaik döşemelerin içinde bulunduğu mimari ile birlikte 
kaldırılması istenildiğinin bildirilmesine karşın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
16.04.2015 gün ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izin belgesinde mimari öğelerden bahsedilmeyip 
sadece mozaiklerin kurtarma kazılarının yapılıp yerinden kaldırılmasına izin verilmesi nedeniyle 
bu aşamada 16.04.2015 gün ve 75721 sayılı kazı ve sondaj izni doğrultusunda güvenlik tehlikesi 
bulunan mozaiklerin, mülkiyet sorunlarının ilgili idarelerce çözümlenerek ve  taşıma esnasında 
zarar görmemelerine yönelik gerekli önlemler alınarak Yeni Adana Müzesi mozaik seksiyonunda 
sergilenmesi amacıyla taşınmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, 
uygulama sonucuna yönelik hazırlanacak dokümanların Kurulumuza iletilmesine, mozaikler 
taşınana kadar ilgili idarelerce alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına mozaiklerin içinde 
bulundukları mimarinin taşınması isteminin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
uygun görüşleri ile birlikte gelmesi halinde Kurulumuzda yeniden değerlendirilebileceğine karar 
verildi. 
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