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(I) 

 

Elazığ İli, Merkez, Hüseynik(Ulukent) Mahallesi sınırları dâhilinde, herhangi bir sit alanında 

kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 1660 no.lu parselinde yer alan II.(ikinci) grup yapı olarak 

tescilli taşınmazın, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2014 tarih ve 

2857 sayılı tescil kararında sehven Hüseynik Mahallesi 1676 no.lu parsel olarak belirtilen tapu 

bilgilerinin düzeltilmesi ve  taşınmazın 24.01.2020 tarihinde Elazığ İlinde yaşanan deprem nedeniyle 

meydana gelen hasar tespitine ilişkin;  Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

19.12.2014 tarih ve 2857 sayılı tescil kararı, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 14.04.2010 tarih ve 2997 sayılı tescilli yapıların korunması ve onarılmasına yönelik 

genel kararı, Elazığ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2020 tarih ve 

E.904 ile E.909 sayılı yazıları, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.02.2020 

tarih ve 57036 sayılı görevlendirme yazısı, Tehlike arz eden tescilli taşınmazlarda güvenlik 

önlemlerinin alınmasına ilişkin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 

07.02.2020 tarih ve 121079 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

10.02.2020 tarih ve E.124516 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 10.02.2020 tarih ve  68465 sayılı uzman raporu okundu.  Ekleri (rapor, fotoğraf vb.) 

ve konuya ilişkin bilgi,  belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;  

Elazığ İli, Merkez, Hüseynik(Ulukent) Mahallesi sınırları dâhilinde, herhangi bir sit alanında 

kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 1660 no.lu parselinde yer alan II.(ikinci) grup yapı olarak 

tescilli taşınmazın, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2014 tarih ve 

2857 sayılı tescil kararında sehven Hüseynik Mahallesi 1676 no.lu parsel olarak belirtilen tapu 

bilgilerinin düzeltilmesi ve  taşınmazın 24.01.2020 tarihinde Elazığ İlinde yaşanan deprem nedeniyle 

meydana gelen hasar tespitine ilişkin; 

-Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2014 tarih ve 2857 kararında 

sehven Hüseynik Mahallesi 1676 no.lu parsel olarak belirtilen tapu bilgisinin Hüseynik Mahallesi 

1660 no.lu parsel olarak düzeltilmesine;  

-Hüseynik Mahallesi 1676 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine bırakılmış olan 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin kaldırılmasına, 1660 no.lu parselin tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.” şerhi 

bırakılmasına, 

-Söz konusu taşınmaz kültür varlığının korunmasına ve çevre için tehlike arz eden taşınmazın 

esaslı onarımı tamamlayıncaya kadar can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin ilgili idareler ve 

ilgilisince alınması, tehlike arz eden korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.04.2010 tarih ve 2997 sayılı tescilli 

yapıların korunması ve onarılmasına yönelik genel karar doğrultusunda hareket edilmesine, 

-Dosya incelemesinde tescilli konutta hasarın meydana geldiği saptanmış olduğundan 

projelendirme çalışmaları sırasında yapıda oluşan hasarların nitelikleri dikkate alınarak yapıya özgü 

onarım yaklaşımlarını içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgilisince ivedilikle 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,  

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(II) 

 

 

-Tescilli taşınmazın esaslı onarımı tamamlanıncaya kadar yapının çökme tehlikesi gösteren 

bölümlerinin taşınmaza zarar vermeyecek şekilde ahşap, çelik, vb. uygun malzeme ve yöntemlerle 

desteklenmesine karar verildi.  

                                  


