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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih: 302 – 29.01.2021
Toplantı Yeri
Karar no ve tarih :5008 – 29.01.2021
KAYSERİ
Niğde ili, Merkez ilçesi, Hasaköy Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 2373 parsel
numarasında mülkiyeti Hasaköy Köy Tüzel kişiliği adına kayıtlı Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.1995 tarih 129 sayılı kararı ile tescil edilen ve korunma
alanı belirlenmiş olan Hasaköy Kilisesi’nin kuzeyinde 205 parselde bulunan mezarlığın kilisenin
korunma alanına dahil edilmesi ve alandaki tahribatın değerlendirilmesi hususunda Niğde Valiliği, İl
Kültür Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih E.868609 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörlerinin konuya ve mezarlığın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili ile mezar
taşlarının ilgili Müze Müdürlüğüne taşınması hususlarına yönelik 05.11.2020 tarih 456265 sayılı yerinde
inceleme ve 12.01.2021 tarih 556320 sayılı dosya inceleme raporu ile 205 parselde bulunan mezarlığın
tesciline yönelik görüşleri içeren Niğde İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün
20.11.2020 tarih E.23673817-754-12306 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi,
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Niğde İli, Merkez ilçesi, Hasaköy Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 205 parselinde
mülkiyeti hazine adına kayıtlı mezarlığın,
2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine;
Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna,
Taşınmazın yapı grubunun I. (bir) grup, korunma alanının ise kendi parseli (205 parsel) olarak
belirlenmesine,
Niğde İli, Merkez İlçesi, Hasaköy Köyü, 205 parselin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar
hanesine “I. (birinci) 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 ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin bilgi amaçlı Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine,
Mezarlığa moloz, saman v.b dökmek ve yol açmak amaçlı kazımak suretiyle alana zarar verenler
hakkında Niğde Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih E.70385764165.99-E.864749 sayılı yazısı ile işlem yapıldığı anlaşıldığında ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına
gerek olmadığına,
Tescilli Hasaköy Kilisesi avlusunda bulunan ve in-situ konumunda olmayan mezar taşlarının, Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 07.02.2012 tarih 25 no’lu ilke kararı gereği Niğde Müze
Müdürlüğüne naklinin uygun olduğuna, nakil işleminden sonra Niğde Müze Müdürlüğünce söz konusu
mezar taşlarına ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine,
Tescilli Hasaköy Kilisesi’nin yapı grubunun I.(grup) olarak belirlenmesine, Niğde İli, Merkez İlçesi,
Hasaköy Köyü, 2373 parselin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine 2863 sayılı Yasa
kapsamında konulmuş olan “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır’’ şerhinin kaldırılarak “I.
(birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin bilgi amaçlı Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

