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 Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Yeniyaylacık ve Alkan Köyleri sınırları içerisinde bulunan, doğal 

sit alanında ve maliye hazinesi adına kayıtlı tapunun 133 ada, 25 parselinin bir kısmı ile kadastro harici 

alanda kalan Peribacalarının 2863 sayılı yasa kapsamında tescil talebinin değerlendirilmesi istemine 

ilişkin mülga Nevşehir Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.07.2020 tarih ve E. 

484942 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 06.05.2021 tarih ve 745384 

sayılı yerinde inceleme raporu, konuya ilişkin Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.05.2021 

tarih ve 1393365 sayılı, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27.05.2021 tarih ve 995315 

sayılı,  Gülşehir Kaymakamlığı Gülşehir Milli Emlak Şefliğinin  14.06.2021 tarih ve 1073163 sayılı 

görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün  29.07.2021  tarih ve 861500 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu, rapörtörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Yeniyaylacık ve Alkan Köyleri sınırları içerisinde bulunan, doğal 

sit alanında ve maliye hazinesi adına kayıtlı tapunun 133 ada, 25 parselinin bir kısmı ile kadastro harici 

alanda kalan Peribacalarının; 2863 sayılı Yasanın 6. maddesindeki tanımlar kapsamında yer alan  

Peribacaları özelliği taşıdığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki olan tescil fişinin uygun olduğuna,  

 Taşınmazın yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine, 

 Korunma alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli harita üzerinde gösterildiği şekilde belirlenmesine, 

 Nevşehir ili, Gülşehir ilçesi, Yeniyaylacık Köyünde yer alan ve tapunun 133 ada, 25 parselin bir 

kısmının; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “ Bir kısmı II. Grup Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” ve " Bir Kısmı Korunma Alanıdır” şerhlerinin 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 Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 

 Peribacalarının korunma alanı sınırları içeresinde izin alınmadan fiziki ve inşai 

(ifraz,tevhid,imar uygulaması dahil) gidilmemesine, karar verildi. 

 Kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada görüldüğü gibi korunma alanının bir kısmının isabet 

ettiği kadastro harici alanda yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası yapılması durumunda 

Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına karar verildi. 

 

 

                                                         ASLI GİBİDİR



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


