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KAYSERİ

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 1319 parsel
numarasında mülkiyeti Yaylayolu Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı “Gülhanım Çeşmesi’’nin 2863
sayılı Yasa kapsamında tescilini konu alan Niğde Müze Müdürlüğü yazısı ve eklerinin ilişikte
gönderildiği gereğinin yapılması hususundaki Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
01.04.2021 tarih E.23102971-169.99-1279393 sayılı yazısı ve çeşmenin tescili ile üzerine sprey boya
ile yazılan yazıların temizlenmesine yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin
04.10.2021 tarih 973294 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 1319 parsel
numarasında mülkiyeti Yaylayolu Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan
“Gülhanım Çeşmesi’’nin;







2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
yapı grubunun “I. (bir) grup” olarak belirlenmesine,
yapıya yönelik kararımız eki 1/500 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın korunma
alanı olarak belirlenmesine, Yaylayolu Köyü, 1319 parselin pafta, fen klasörü ve tapu
kütüğü beyanlar hanesine “tamamı I. (birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığıdır” şerhi ile 1303,1318 ve 1335 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü
beyanlar hanesine “bir kısmı korunma alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve kadastro
Müdürlüklerince verilmesine ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi
verilmesine,
korunma alanında yapılacak uygulamalar için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması
gerektiğine,
çeşmenin üzerine sprey boya ile yazı yazmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet
edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına, adli makamların uygun görüşü alındıktan
sonra sprey boya ile yazılan yazıların, yüzeye zarar vermeden düşük başınçlı hassas cephe
temizliği yöntemi uygulanarak İl Özel İdaresi, KUDEB denetiminde ve ilgili idare
sorumluluğunda temizlenmesine, uygulama sonrasına ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.
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