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Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde ve dışında muhtelif zamanlarda alınmış 

olan tescil kararlarında yanlışlıklar olabileceği, bu nedenle sağlıklı ve bütüncül değerlendirme 

yapılabilmesi için tescilli taşınmaz kültür varlıklarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca irdelenerek, sonucunda hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesine ilişkin; 

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.04.2011 tarih 553 sayılı kararı ile 

anılan Kurulun 22.04.2011 tarih 555 sayılı, 26.05.2011 tarih 567 sayılı, 26.10.2011 tarih ve 33 

sayılı kararları, Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.09.2011 tarih ve 1076 

sayılı, 04.08.2011 tarih ve 915 sayılı, 17.11.2011 tarih ve 1276 sayılı yazıları, Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2000 gün ve 3761 sayılı, 01.05.2003 gün ve 

5137 sayılı, 24.03.2005 gün ve 466 sayılı, 24.05.2006 gün ve 1622 sayılı, 25.02.2008 gün ve 3521 

sayılı, 28.11.2012 gün ve 383 sayılı kararları okundu, yerinde de yapılan incelemeler sonucunda; 

 Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde ve dışında yer alan tescilli taşınmaz 

kültür varlıklarına ilişkin tescil irdelemesi çalışması sonrasında; 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2000 tarih ve 3761 sayılı 

kararı ile tescilleri yapılan 

 

1) 1201 ada 31 parselde kayıtlı,  50 envanter numaralı tescilli taşınmazın aslında 1201 ada 32 

parselde olduğu anlaşıldığından 1201 ada 31 parselde bulunan “Taşınmaz Kültür Varlığı” 

şerhinin kaldırılmasına ve kadastral adresinin 1201 ada 32 parsel olarak düzeltilmesine ve 

şerhin bu parsele işlenmesine, 

 

2)  1275 ada 28,29 ve 30 parsellerde kayıtlı 108 envanter numaralı tescilli taşınmazın aslında 

28 ve 29 parsel üzerinde olduğu anlaşıldığından 1275 ada 30 parselde bulunan “Taşınmaz 

Kültür Varlığı” şerhinin kaldırılmasına, 28 ve 29 parsellerde şerhin devamına,  

 

3) 1287 ada 8 parselde kayıtlı 117 envanter numaralı tescilli taşınmazın aslında 1287 ada 9 

numaralı parsel üzerinde olduğu anlaşıldığından 1287 ada 8 parselde yer alan “Taşınmaz 

Kültür Varlığı” şerhinin kaldırılmasına ve kadastral adresinin 1287 ada 9 parsel olarak 

düzeltilmesine ve şerhin bu parsele işlenmesine, 

 

4) 1132 ada 82 ve 268 parselde kayıtlı 161 envanter numaralı tescilli taşınmazın aslında 82 ve 

68 parseller üzerinde olduğu anlaşıldığından sehven yazılarak, 268 parselin 68 olarak 

düzeltilmesine, 268 parsel üzerine işlenen “Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin kaldırılarak 

1132 ada 68 parsele işlenmesine, şerhin 82 parselde devam etmesine, 

 

kararımız eki listelerden;  

a) 3 sayfadan oluşan 1 nolu listede yer alan 79 adet sivil mimarlık örneği yapının ve 1 

sayfadan oluşan 2 nolu listede yer alan 6 adet anıtsal yapının yeni oluşan envanter 

numaralarıyla birlikte tescil kayıtlarının devamına, Nizip kent merkezinde daha önce 

çeşitli kurullar tarafından alınmış olan tescil karar ve listelerinin yürürlükten 

kaldırılmasına, bu kararımızın ve eki listelerin geçerli olduğuna, 

 



 

 

 

 

 

T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
TOPLANTI TARİHİ VE NO: 31.01.2013 - 38    TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO      : 31.01.2013 - 483 GAZİANTEP 

 

 2 / 2 

 

27.04.75 

 

b) 1 sayfadan oluşan ve 3 nolu listede yer alan 51 adet sivil mimarlık örneği yapıların kültür 

varlığı özelliklerini yitirdiği ve kentsel dokunun içinde bir bütünlük arz etmedikleri 

anlaşıldığından tescil kayıtlarının düşürülmesine ve bu nedenle tapu kayıtlarındaki kültür 

varlığı şerhlerinin kaldırılmasına, 

c) 1 sayfadan oluşan ve 4 nolu listede yer alan tescil kayıtlarının devamına karar verilen 

ancak halihazırda mevcut olmayan tescilli taşınmazların yok olmalarına sebep olanlar 

hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında yasal soruşturma açılmasına,  

d) 1 ve 2 nolu listelerde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıların Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğümüz uzmanlarınca tescil fişlerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere 

ivedilikle Kurulumuza iletilmesine 

 karar verildi. 

 

 

 














