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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu                                     

KARAR 
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Karar No ve Tarih       : 5595  - 24.11.2021                                                          KAYSERİ  

 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Alay Beldesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, tapunun 3775 

parselinde mülkiyeti Alay Köy tüzel kişiliği, 2479, 3771, 3830 parselinde özel mülkiyet ile kadastro 

harici alan üzerinde bulunan, mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.08.2005 tarih 385 sayılı kararı ile I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilen Alay Mezarlığının, tescil kaydının anıt olarak güncellenmesine yönelik Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.11.2021 tarih 1054108 sayılı yerinde inceleme raporu okundu; 

uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda;  

Niğde İli, Merkez İlçesi, Alay Beldesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, tapunun 3775 

parselinde mülkiyeti Alay Köy tüzel kişiliği, 2479, 3771, 3830 parselinde özel mülkiyet ile kadastro 

harici alan üzerinde bulunan ve mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.08.2005 tarih 385 sayılı kararı ile I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilen Alay Mezarlığının tescil kaydının arkeolojik herhangi bir veri olmadığından anıt olarak 

güncellenmesi talebinin uygun olduğuna; mezarlığa yönelik; 

 mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca alınan 

26.08.2005 tarih 385 sayılı karar eki sit fişi ile sit alanının gösterildiği 1/5000 ölçekli 

haritanın iptal edilmesine, 

 yapı grubunun “I. (bir) grup” olarak belirlenmesine,  

 kararımız eki anıt tescil fişinin uygun olduğuna,  

 kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde işaretli alanın, korunma alanı 

olarak belirlenmesine, Alay Beldesi, Hürriyet Mahallesi, 3775 parselin pafta, fen klasörü 

ve tapu kütüğü beyanlar hanesine  “tamamı I. (birinci) grup korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi ile Alay Beldesi, Hürriyet Mahallesi 2479, 3771, 3830 

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 ayrıca mezarlığın bir kısmı tescil 

harici alanda kaldığından bu alanda yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası olması 

durumunda Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, bu 

alanın kadastro ve tapu tescili yapılması sonrasında alacağı ada/parsel numarasının bilgi 

amaçlı Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesine, 

 korunma alanında yapılacak uygulamalar için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması 

gerektiğine karar verildi.         
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