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 Niğde ili, Merkez ilçesi, Kumluca Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 181 ada 4 

parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yer alan konutta kaçak kazı yapıldığına ilişkin 

inceleme de konut niteliğindeki taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığı 

belirtilerek tespit ve tescil çalışmalarının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yapılmasını konu alan Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.09.2021 

tarih ve 1748922 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

28.10.2021 tarih ve 1018917 sayılı yerinde inceleme raporu, Niğde Belediye Başkanlığı, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.11.2021 tarih ve 18387 sayılı görüş yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 14.01.2022 tarih ve 1164453 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Kumluca Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 181 ada 4 

parselinde özel mülkiyet adına kayıtlı taşınmazda yer alan konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı 

yasanın 6. maddesi kapsamında özellik arz ettiği anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine; 

 Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan tescil fişlerinin uygun olduğuna,  

 Yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine, 

 Korunma Alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekliyle 

belirlenmesine, 

 İlgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince, tapunun 181 ada 4 parselin; pafta, fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine "II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” 

şerhinin; korunma alanında kalan Kumluca Mahallesinde, 181 ada 3,5 parsel ile Ahmetpınarı 

Mahallesinde 549 ada 17 parseline "tamamı korunma alanıdır" şerhinin, Ahmetpınarı 

Mahallesinde, 549 ada 18 ve 19 parsellerine "bir kısmı korunma alanıdır." şerhinin 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, 

 Kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında ilgili Müze 

Müdürlüğünce gerekli işlemin yapıldığı anlaşıldığından tekrar suç duyurusunda bulunulmasına 

gerek olmadığına karar verildi.  
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