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Niğde İli, Merkez İlçesi, Ahmetpınarı Mahallesi’nde ve Doğal Sit alanında bulunan, tapunun
114 ada 10 parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı, mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2007 tarih 1106 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilen konut niteliğindeki taşınmaza cephe veren, tapunun 114 ada, 11
parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı tescilsiz taşınmaz üzerinde yeni yapılanma istemine ilişkin
Niğde Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.06.2020 tarih ve 1774 sayılı yazısı
ve ekleri, parsel numarasında sehven hata yapıldığının belirtildiği mülga Nevşehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.06.2019 tarih ve 495763 sayılı yazısı,
konuya ve tescilli yapının kadastral bilgilerinin düzeltilmesi istemine yönelik Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü raportörlerinin 14.01.2021 tarih, 559483 sayılı yerinde inceleme raporu okundu,
raportörlerinin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Niğde İli, Merkez İlçesi, Ahmetpınarı Mahallesi’nde ve Doğal Sit alanında bulunan, mülga
Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2007 tarih 1106 sayılı kararı
ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konutun;
 114 ada 10 parselde bulunmadığı 114 ada 6 parselde bulunduğu anlaşıldığından114 ada 6
parselde yer alan taşınmazın yapı grubunun 660 sayılı ilke kararı uyarınca ‘II. Grup’ olarak
belirlenmesine ve tescilli taşınmazın yer aldığı parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü
beyanlar hanesine “2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu
ve Kadastro Müdürlüklerince 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 verilmesine,
 114 ada 10 parselin Pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesinde bulunan ‘1. Ve 2.
Derece de korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.’ şerhinin kaldırılmasına ve 114 ada
10 parsele yönelik olarak hazırlanan ve mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2007 tarih ve 1106 sayılı kararı ile uygun görülen tescil
fişinin iptal edilmesine,
 114 ada 6 parsele yönelik olarak hazırlanan kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna,
 Korunma alanının kararımız eki 1/1500 ölçekli haritada gösterildiği haliyle belirlenmesine
ve korunma alanında kalan 114 ada 6 parsel ve 115 ada 35 parsellerin pafta, fen klasörü ve
tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı Korunma alanıdır” ve 114 ada 7 parsel, 114 ada
173 parsel ve 115 ada 2 parsellerin ise “Bir Kısmı Korunma alanıdır” şerhlerinin pafta, fen
klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince
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 verilmesine,
 114 ada 11 parsele yönelik hazırlanan yeni yapılanma projesinin, söz konusu parsel
korunma alanı dışında kaldığından ilgili mevzuat kapsamında ilgili idarelerce
değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.
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