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 Niğde ili, Merkez ilçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, mülga 

Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.06.2015 tarih ve 1649 

sayılı yazısı ile kurum görüşleri istenilen, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

bu bölgede bulunan taşınmaz kültür  varlıklarına yönelik 29.01.2021 tarih ve 5002 sayılı kararı ile 

belirlenen korunma alanı içerisinde kalan, tapunun 326 ada, 7 parselinde özel mülkiyet adına 

kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın tesciline yönelik hazırlanan bilgi ve belgelerin Koruma 

Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine ilişkin Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

12.05.2015 tarih ve 1386 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

12.03.2021 tarih ve 654890 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, raportörünün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;  

Niğde ili, Merkez ilçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, Kayseri 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bu bölgede bulunan taşınmaz kültür varlıklarına 

yönelik 29.01.2021 tarih ve 5002 sayılı kararı ile belirlenen korunma alanı içerisinde kalan, 

tapunun 326 ada, 7 parselinde özel mülkiyet  adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 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 II.(ikinci) grup olarak belirlenmesine, 

 Aşağı Kayabaşı Mahallesi 326 ada 7 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesinde bulunan “Korunma Alanıdır” şerhinin  terkin edilerek, yerine “II.(ikinci) grup 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğünce 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, işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine, 

 Tescilli taşınmaz ile korunma alanında Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi 

bir fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması vb dahil) uygulamaya gidilmemesine 

karar verildi. 
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