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Niğde ili, Çiftlik ilçesi, Çınarlı Köyü’nde yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, tapunun
130 ada, 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazların bir kısmı ile özel mülkiyet adına kayıtlı 130 ada, 10 parsel
numaralı taşınmazın tamamı üzerinde yer alan “Çınarlı Köyü Yeraltı Şehri” nin II. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olarak tescili ve alanda yer alan ve in-situ konumda olmayan haç motif bezeli bazalt taşın
taşınması konusunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine yönelik Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 06.08.2021 tarih ve 877364 sayılı yerinde inceleme raporu; alanın
tescili konusuna yönelik Nevşehir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.08.2021 tarih ve
E.1480767 sayılı, Niğde Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 12.08.2021 tarih ve E.2311521
sayılı, Niğde Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 13.08.2021 tarih ve E.1477318 sayılı, Niğde
İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 13.08.2021 tarih ve E.8831 sayılı, Niğde
Orman İşletme Müdürlüğünün 28.08.2021 tarih ve E.2000386 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2021 tarih ve E.2021277145 sayılı, DSİ 4.
Bölge Müdürlüğünün 16.09.2021 tarih ve E.1570440 sayılı kurum görüş yazıları ile Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü raportörünün 07.10.2021 tarih, 980724 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Niğde ili, Çiftlik ilçesi, Çınarlı Köyü’nde yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, tapunun 130
ada, 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazların bir kısmı ile özel mülkiyet aına kayıtlı 130 ada, 10 parsel
numaralı taşınmazın tamamı üzerinde yer alan “Çınarlı Köyü Yeraltı Şehri”nin 2863 sayılı Kanunun 6.
Maddesi kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından II. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil
edilmesine,
 Bu doğrultuda hazırlanan kararımız eki sit fişi ile 1/250 ölçekli koordinatlı kadastral haritanın
uygun olduğuna,
 Niğde ili, Çiftlik ilçesi, Çınarlı Köyü’nde yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı bulunan, tapunun 130
ada, 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazların pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı
II . Derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin; özel mülkiyet adına kayıtlı 130 ada, 10 parsel numaralı
taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı II . Derece Arkeolojik sit
alanıdır” 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, işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin
bilgi amaçlı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
 Sit alanı sınırları içinde kalan taşınmazlara yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının II. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1.
Maddesinde belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna,
 Sit alanına ilişkin ilgili kurumlar tarafından süresi içinde Koruma Amaçlı İmar Planı
hazırlanmasına,
 Sit alanında tahribata neden olunmaması için alanın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince
kontrolünün sağlanmasına,
ASLI GİBİDİR

 Sit sınırları dahilinde yer alan ve in-situ konumda olmayan haç motif bezeli bazalt taşın ilgili Müze
Müdürlüğünce incelenerek uygun bir alana taşınması gerektiğine karar verildi.
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