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 Niğde ili, Merkez ilçesi, Kırbağları Mahallesinde ve sit dışında, tapunun 3612 ada, 1 

parselinde (E:132 ada, 1 parsel) mülkiyeti TCDD adına kayıtlı, Niğde Gar Sahasında içinde 

bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.01.2021 tarih ve 4999 sayılı 

kararıyla belirlenen tescilli yapıların korunma alanında kalan, mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 20.05.2019 tarih ve 3759 sayılı kararıyla rölöve ve malzeme analiz 

paftası uygun bulunan tescilsiz Yol Çavuş Binası’na yönelik hazırlanan hasar analizi paftası, tadilat 

müdahale paftası, tadilat projesi, tadilat raporu, deprem güvenlik tahkiki ve inceleme çalışmaları ile 

tescilli parselin tamamını kapsayan nitelikte olan zemin etüt raporunun Kayseri Koruma Bölge 

Kurulunda değerlendirilmesi TCDD 2.Bölge Müdürlüğü (Ankara), Emlak Servis Müdürlüğü’nün 

20.09.2021 tarih ve E-25552722-755.01-243711 sayılı, Niğde Belediye Başkanlığı, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2021 tarih ve E-73251290-755.01-15748 sayılı yazıları ve ekleri, 

konuya ve Yol Çavuş Binası’nın taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.11.2021 tarih, 1063627 sayılı yerinde inceleme 

raporu okundu, raportörlerin açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda;   

Niğde ili, Merkez ilçesi, Kırbağları Mahallesinde ve sit dışında, tapunun 3612 ada, 1 

parselinde (E:132 ada, 1 parsel) mülkiyeti TCDD adına kayıtlı, Niğde Gar Sahasında içinde 

bulunan, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.01.2021 tarih ve 4999 sayılı 

kararıyla belirlenen tescilli yapıların korunma alanında kalan Yol Çavuş Binası’nın onarımına 

yönelik hazırlanan deprem güvenlik tahkiki ve inceleme çalışmaları ile tescilli parselin tamamını 

kapsayan nitelikte olan zemin etüt raporunun uygun olduğuna, hasar analizi paftası, tadilat 

müdahale paftası, tadilat projesi, tadilat raporunun teknik çizim ve gösterim hatalarından dolayı 

uygun olmadığına, ayrıca Yol Çavuş Binası’nın 2863 sayılı yasa kapsamında özellik arz ettiği 

anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil 

fişinin uygun olduğuna, yapı grubunun “I.Grup” olarak belirlenmesine, 3612 ada, 1 parselde 

kayıtlı taşınmazın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine  “I. Grup Taşınmaz Kültür 

Varlığıdır.” şerhinin bulunduğu anlaşıldığından tekrar şerh verilmesine gerek olmadığına karar 

verildi.   
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