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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

                                                                   KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 31/05/2017 - 112                                                         Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No     : 31/05/2017 -  1627                                                             VAN         

 

           Bitlis İli, Merkez İlçesi, Feyzullah Ensari Türbesi Alan Canlandırma Projesi 

bünyesinde Bitlis İli, Merkez İlçesi, Muştakbaba Mahallesinde bulunan, tapuda 63 pafta, 462 

ada, 5 nolu parselde yer alan tescilli taşınmaza ait rölöve, restitüsyon projesi ve restorasyon 

projesine ilişkin; Bitlis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 22/05/2017 

tarih ve  E.2437 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

29/05/2017 tarih ve 250 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

       Bitlis İli, Merkez İlçesi, Muştakbaba Mahallesi, 63 pafta, 462 ada, 5 nolu parselde 

bulunan tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon projesi ile restorasyon projesine ilişkin; 

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 18.maddesi ile Kültür    

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 gün ve 660  sayılı İlke  

Kararı gereğince yapı grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesine, 

 Vaziyet planında, parsel sınırı ve yapı izinin gösterilmesi gerektiğine, 

 Güncel kadastro verileri ile vaziyet planın eşleştirilmesi gerektiğine, 

 Vaziyet planında yapının yönüne uygun planların çizilmesi gerektiğine, 

 Rölöve kapsamında vaziyet planında, çevre parsellerle ilişkiyi gösteren kesit-siluetlerin 

eklenmesi gerektiğine, 

 Rölöve ve restitüsyon önerisi kapsamında vaziyet planının, plan-kesit-görünüşlerin 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı 

ilke kararı kapsamında teknik çizim eksikliklerinin (sokak isimleri, çatı eğimleri, bina 

girişleri, kotlar, yol eğimleri, siluetler vb.) giderilerek yeniden hazırlanmasına, 

 Tescilli yapıları gösteren güncel kadastral paftanın tüm projelerde anahtar pafta olarak                                                           

gösterilmesi gerektiğine, 

 Mimari elemanlara ilişkin detayların yeniden hazırlanmasına, 

 Hasar analiz ve malzeme analiz paftalarının eksiklikleri giderilerek kapsamlı olarak 

yeniden hazırlanmasına, 

 Hasar analiz paftasındaki sorunların çözüm önerilerinin restorasyon müdahale paftasına 

işlenmesi gerektiğine, 

 Rölöve raporunda ölçüm tekniğinin detaylandırılmasına, mekanlardaki fiziksel durum ve 

müdahaleler belirtilerek raporun yeniden hazırlanmasına, 

 Restitüsyon güvenirlilik analiz paftasının hazırlanmasına, 

 Restitüsyon ve restorasyon projesinde gösterilen taş baca örneği ile sac kaplamalı 

şoratanın Bitlis sivil mimari örnekleri ile uyuşmadığından, uygun detayların hazırlanması 

gerektiğine, 

karar verildi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


