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Mardin ili, Savur ilçesi, Gazi Mahallesi’nde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 

1. grup yapı olarak tescilli 166 ada 10 nolu parseldeki çeşmenin korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edildiği Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

11.07.2008/1696 sayılı kararındaki kadastral bilgideki hatanın giderilmesine ve korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesine yönelik 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.07.2018/359527 sayılı raporu ile 140 ada 17 nolu 

parseldeki Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2008/1711 

sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının 

belirlenmesine yönelik Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.07.2018/359490 sayılı raporu 

okundu, tescil fişi, koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

 

Mardin ili, Savur ilçesi, Gazi Mahallesi’nde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 

1. grup yapı olarak tescilli çeşmenin; 
 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2008/1696 

sayılı tescil kararında 166 ada 7 nolu parsel bilgisinin hatalı olduğu görüldüğünden taşınmazın 

parsel bilgisinin 166 ada 10 nolu parsel olarak değiştirilmesine ve korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığının tescilinin devamına, 
 

166 ada 10 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır” ve “1. grup yapıdır” şerhlerinin konulmasına, 
 

Hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 
 

166 ada 7 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesindeki “korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır” şerhinin kaldırılmasına, 
 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve 1. grup yapı olarak tescilli 166 ada 10 nolu 

parseldeki çeşmenin ve 140 ada 17 nolu parseldeki değirmenin koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna, 
 

Koruma alanında kalan 140 ada 16, 18 ve 19 nolu parseller ile 166 ada 7 nolu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı koruma alanındadır” 

şerhinin konulmasına, 
 

karar verildi. 

 

 

 




