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Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi’nde, mülkiyeti Kileybin Köy Tüzel 

Kişiliği’ne ait,1 pafta 30 nolu parselde kayıtlı, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli taşınmaza yönelik hazırlanmış restitüsyon ve restorasyon 

çizimlerine ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama 

Denetim Bürosu’nun 02.05.2018/12405 sayılı yazısı ve ekleri, taşınmazın Kurulumuz Müdürlüğü arşivindeki 

tescil kayıtlarında yer alan niteliğinin yeniden irdelenmesine ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nun 08.05.2018/13199 sayılı yazısı ve eki, 

Kurulumuzun 26.10.2017/2939 ve 25.04.2018/3379 sayılı kararları, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 05.05.1990/476 sayılı tescil kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

25.05.2018/269218 sayılı raporu okundu, restitüsyon, restorasyon,  müdahale analizi ve dönem analizi 

çizimleri ile restitüsyon ve restorasyon raporu, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda: 
 

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi’nde, 1 pafta 30 nolu parselde kayıtlı, 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli taşınmazın; 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1990/476 sayılı tescil kararında 

“Kıleybin Ziyareti” olarak belirtilen niteliğinin özgün kullanımında “Kıleybin Mort Maria Kilisesi” olduğu 

değerlendirildiğinden bu isimle yeniden hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

Koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna, 

Koruma alanında kalan Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi’nde, 29 nolu 

parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Tescilli Yapı Koruma Alanındadır.” şerhinin konulmasına, 

Restitüsyon, restorasyon,  müdahale analizi, dönem analizi paftaları ile restitüsyon ve restorasyon 

raporunun uygun olduğuna,  

Ancak yapının ayakta kalan kısmının nasıl tamamlanacağını gösteren detaylı müdahale paftası ve 

statik raporun hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

Uygulamaya geçilmeden önce yapı içerisindeki kalıntıların Mardin Müze Müdürlüğü denetiminde 

temizliğinin yapılmasına, temizlik sonunda yeni verilere ulaşılması halinde revizyon projesinin Kurulumuza 

sunulmasına, 

Uygulamanın Mardin Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde ve müellifi mimar tarafından 

yürütülmesine, 

Uygulama sonrası müellifi tarafından hazırlanacak uygulama sonuç raporu ve fotoğraflarının Mardin 

Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yerinde incelendikten sonra Kurulumuza iletilmesine,  

 karar verildi. 
 

 

 
 

 




