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  Mardin ili, Midyat ilçesi, Çavuşlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Halef 

ALTUNKAYNAK’a ait tapunun 250 ada 180 parselinde kayıtlı tescilli “1 nolu Abbara ve 

Konut”un tescil şerhinin kaldırılması talebi;  1 nolu Abbara ve Konutun bitişiğindeki 105 nolu 

parselde yapılan inşaat konusu; 1 nolu Abbara ve Konutun belirlenmeyen kadastral bilgileri, 

koruma alanı ve koruma grubunun belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2005 tarih ve 502 sayılı kararı, 

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.09.2016 tarih ve 12846 

sayılı yazısı, Midyat Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünün 10.10.2016 tarih ve 2615 sayılı 

/ 18.11.2016 tarih ve 3050 sayılı yazıları ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 07.10.2016 tarih ve 2697 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin 

bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

              Mardin ili, Midyat ilçesi, Çavuşlu Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Halef 

ALTUNKAYNAK’a ait tapunun 250 ada 180 parselinde kayıtlı tescilli 1 nolu Abbara ve Konut, 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, tescil şerhinin kaldırılması 

talebinin uygun olmadığına; 

-Tescilli 1 nolu Abbara ve Konutun bitişiğindeki 105 nolu parselde yapılan inşaat, tescilli yapının 

siluetini bozduğundan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 664 sayılı ilke kararına aykırı olarak izinsiz inşa edildiğinden, sorumlular hakkında 2863 

sayılı Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 

bulunulmasına;  

-1 nolu Abbara ve Konutun tescil edildiği, 19.11.2005 tarih ve 502 sayılı kararda belirtilmeyen 

kadastral bilgilerinin “250 ada 180 nolu parsel” olarak belirtilmesine, koruma grubunun “2. grup 

yapı” olarak belirlenmesine ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı” şerhi konulması gerektiğine; 

-1 nolu Abbara ve konutun, koruma alanı sınırlarının ekli 1/500 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde 

belirlenmesinin uygun olduğuna; 

-Yeni bilgiler doğrultusunda güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, 

-Bitişik 105 nolu parselde inşa edilen yapının tescilli 1 nolu Abbara ve Konutla ilişkisini gabari ve 

siluet çizimleriyle gösteren mimari projesinin ilgilisince hazırlanarak Kurulumuza iletilmesinden 

sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi. 

 







 


