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Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Alemli Köyünde ve sit dışında bulunan özel mülkiyete ait tapunun 104 ada,
55 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen “Değirmen Kalıntısı”nın korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi
istemine ilişkin Nevşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih, 1319478 sayılı
yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 27.05.2021 tarih ve 750999 sayılı yerinde
inceleme raporu ile konuya ilişkin Nevşehir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 02.06.2021 tarihli,
1577652; Nevşehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.06.2021 tarihli, 1057113; Nevşehir
Valiliği, İl Özel İdaresinin 08.06.2021 tarihli, 5649; Nevşehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
10.06.2021 tarihli, 1450379; DSİ 12.Bölge Müdürlüğünün 22.06.2021 tarihli, 1325593 sayılı görüş yazıları
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 13.07.2021 tarih ve 844172 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme
sonucunda;
Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Alemli Köyünde ve sit dışında bulunan özel mülkiyete ait tapunun 104 ada,
55 nolu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen ve kararımız eki 1/1000 ölçekli koordinatlı
kadastral harita üzerinde işaretlenen alanda yer alan “Değirmen Kalıntısı”’nın 2863 sayılı Yasanın 6.
Maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescil edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan anıt fişinin uygun olduğuna,





“Değirmen Kalıntısı”’nın korunma alanının 2863 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında kararımız eki
1/1000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
“Değirmen Kalıntısı”nın yapı grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde tanımlanan “Toplumun
maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması
zorunlu yapılar” kapsamında olması nedeniyle “I. Grup” olarak belirlenmesine,
Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Alemli Köyünde bulunan özel mülkiyete ait tapunun 104 ada, 55 nolu
parselinde kayıtlı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Bir kısmı I. Grup
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve “Bir Kısmı Korunma Alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu
ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.ASLI GİBİDİRurulu
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