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           Batman İli, Beşiri İlçesi, Yenipınar (Aşağı Keferzo)  Köyü’nde bulunan, herhangi bir sit alanında 

kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 220 nolu parselinde kayıtlı, 1. grup yapı olarak 

tescilli kilisenin tescil kaydının güncellenmesi, korunma alanı sınırlarının belirlenmesi ve onarımına 

ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2009 tarih ve 2129 

sayılı tescil kararı; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapının kadastral haritasının istendiği 

22.03.2021 tarih ve 1242120 sayılı yazısı ile yapıda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili 24.03.2021 

tarih ve 1251494 sayılı yazıları; Batman Kadastro Müdürlüğü’nün 24.03.2021 tarih ve 906198 sayılı 

yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve 

678148 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (fotoğraf, tescil fişi, kroki vb.) ve dosyasındaki bilgi, belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;      

           Batman İli, Beşiri İlçesi, Yenipınar (Aşağı Keferzo)  Köyü’nde bulunan, herhangi bir sit alanında 

kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait tapunun 220 nolu parselinde kayıtlı, 1. grup yapı olarak 

tescilli kilisenin tescil kaydının, “Keferzo (Yenipınar) Kilisesi” adıyla güncellenmesine, güncellenen 

tescil fişinin uygun olduğuna; 

-Keferzo (Yenipınar) Kilisesi’nin korunma alanı sınırlarının 2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, 

ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna;  

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu 

Müdürlüğünce 220 no.lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli 1. (birinci) Grup 

Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır” şerhinin; mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait 221, 214, 

215, 216, 217 ve 219 no.lu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine de “Korunması Gerekli 1. 

(birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhlerinin ifade edildiği şekilde 

konulmasına ve bu işlemlere ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;  

-Keferzo (Yenipınar) Kilisesi’nin korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaî 

(ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan 

izin alınması gerektiğine;  

-Mevcut haliyle onarım ihtiyacı bulunan Keferzo (Yenipınar) Kilisesi ile ilgili gerekli güvenlik 

önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına, yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine 

karar verildi.      








