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T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR  

Toplantı no ve tarih: 346  -24.02.2022                                                                         Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih    :5834 -24.02.2022                                                                          KAYSERİ 

                                                                                                                                       

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, sit alanı dışında yer alan, Herikli Mahallesinde bulunan, tapunun 43 

ada 1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 45 ada 17 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25.10.2005 tarihli ve 447 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 46 ada 19 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 48 ada 6 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 52 ada 63 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilen konut, tapunun 52 ada 67 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı 

ile tescil edilen konut, tapunun 52 ada 68 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil 

edilen konut, tapunun 52 ada 127 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 53 ada 8 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 53 ada 9 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 55 ada 75 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 61 ada 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Herikli Nasuh Bin Musa Vakfına ait, mülga 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı 

ile tescil edilen Hacı Nasuh Ağa(Herikli) Cami, tapunun 62 ada 1 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2002 

tarihli ve 1864 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 62 ada 3 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih 

ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 62 ada 4 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete 

ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 

sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 62 ada 5 ve 6 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı 

kararı ile tescil edilen konut, tapunun 233 ada 9 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı 

ile tescil edilen konut, tapunun 233 ada 57  parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil 

edilen konut, tapunun 233 ada 75  parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen 

konut, tapunun 233 ada 90  parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 
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tapunun 234 ada 4, 5 ve 6 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi (4 parsel) ve özel 

mülkiyete (5 ve 6 parseller) ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 234 ada 10 ve 11 

parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek   

Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 234 ada 20  

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen Tavukçu 

Cami Çeşmesi, Karasoku Mahallesinde bulunan, tapunun 218 ada 5 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih 

ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 235 ada 5 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete 

ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 

sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 235 ada 10 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 236 ada 22 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 236 ada 27 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 236 ada 28 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 242 ada 40 ve 41 parsellerinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.10.2002 

tarihli ve 1947 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 242 ada 42 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.10.2002 

tarihli ve 1946 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 243 ada 35 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 

tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 244 ada 22 ve 23 parsellerinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

09.10.2009 tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 245 ada 21 parselinde 

kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konutun bulunduğu ve yakın çevrelerini de  

kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm Bölgesine yönelik ve Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Karasoku 

Mahallesinde bulunan, tapunun 218 ada 28 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 

245 ada 25 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun; Herikli Mahallesinde bulunan, tapunun 

55 ada 11 ve 15 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 57 ada 1 parselinde 

kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun; tapunun 58 ada 5, 6, 7 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

konutun, tapunun 59 ada 7 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 46 ada 21 ve 26 

parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 48 ada 3 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait konutun tescil işlemlerinin başlatılması ve bunlarla birlikte alanda yer alan diğer 

tescilli taşınmaz kültür varlıklarına ait korunma alanlarının Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulunun 02.12.2021 tarihli, 5657 sayılı kararı 

ve tescil işlemlerine yönelik Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 30.12.2021 tarihli ve 1134032 

sayılı Yerinde İnceleme Raporu , Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.01.2022 tarihli, 

E-23400888-165.02.03-2068412 sayılı, Nevşehir Belediye Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüğünün 11.01.2022 tarihli, E-88383844-000-11577 sayılı görüş yazıları, Mülga Nevşehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  30.01.2020 tarih 4109 sayılı kararı ile belirlenen 

korunma alanının iptal edilmesi, korunma alanlarının belirlenmesi ve tescil işlemlerine yönelik 

Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 24.02.2022 tarihli ve 1237440 sayılı Dosya İnceleme Raporu 
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okundu; uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda;  

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, sit alanı dışında yer alan, Herikli Mahallesinde bulunan, tapunun 

43 ada 1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 45 ada 

17 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 25.10.2005 tarihli ve 447 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 46 ada 19 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 48 ada 6 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 52 ada 63 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 

Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilen konut, tapunun 52 ada 67 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı 

ile tescil edilen konut, tapunun 52 ada 68 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil 

edilen konut, tapunun 52 ada 127 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 53 ada 8 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 53 ada 9 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 55 ada 75 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 61 ada 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Herikli Nasuh Bin Musa Vakfına ait, mülga 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı 

ile tescil edilen Hacı Nasuh Ağa(Herikli) Cami, tapunun 62 ada 1 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2002 

tarihli ve 1864 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 62 ada 3 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih 

ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 62 ada 4 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete 

ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 

sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 62 ada 5 ve 6 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı 

kararı ile tescil edilen konut, tapunun 233 ada 9 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga 

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı 

ile tescil edilen konut, tapunun 233 ada 57  parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil 

edilen konut, tapunun 233 ada 75  parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen 

konut, tapunun 233 ada 90  parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, 

tapunun 234 ada 4, 5 ve 6 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi (4 parsel) ve özel 

mülkiyete (5 ve 6 parseller) ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 234 ada 10 ve 11 

parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
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Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 234 ada 20  

parselinde kayıtlı, mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen Tavukçu 

Cami Çeşmesi, Karasoku Mahallesinde bulunan, tapunun 218 ada 5 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih 

ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 235 ada 5 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete 

ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 17.04.1987 tarih ve 3578 

sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 235 ada 10 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 236 ada 22 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 236 ada 27 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 236 ada 28 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, 

Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 

2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 242 ada 40 ve 41 parsellerinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.10.2002 

tarihli ve 1947 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 242 ada 42 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03.10.2002 

tarihli ve 1946 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 243 ada 35 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 

tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 244 ada 22 ve 23 parsellerinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

09.10.2009 tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil edilen konut, tapunun 245 ada 21 parselinde 

kayıtlı, özel mülkiyete ait, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 

17.04.1987 tarih ve 3578 sayılı kararı ile tescil edilen konutun ve Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 

Karasoku Mahallesinde bulunan, tapunun 218 ada 28 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

konutun, tapunun 245 ada 25 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun; Herikli Mahallesinde 

bulunan, tapunun 55 ada 11 ve 15 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 57 ada 

1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun; tapunun 58 ada 5, 6, 7 parsellerinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait konutun, tapunun 59 ada 7 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 46 

ada 21 ve 26 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 48 ada 3 parselinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait konutun bulunduğu alana yönelik; 

 

 Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Karasoku Mahallesinde bulunan, tapunun 218 ada 28 parselinde 

kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 245 ada 25 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

konutun; Herikli Mahallesinde bulunan, tapunun 55 ada 11 ve 15 parsellerinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait konutun, tapunun 57 ada 1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun; 

tapunun 58 ada 5, 6, 7 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 59 ada 7 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 46 ada 21 ve 26 parsellerinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait konutun, tapunun 48 ada 3 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konut 

niteliğindeki taşınmazların 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler 

taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,   

 Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Karasoku Mahallesinde bulunan, tapunun 218 ada 28 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 245 ada 25 parselinde kayıtlı, özel 
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mülkiyete ait konutun; Herikli Mahallesinde bulunan, tapunun 55 ada 11 ve 15 

parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 57 ada 1 parselinde kayıtlı, özel 

mülkiyete ait konutun; tapunun 58 ada 5, 6, 7 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

konutun, tapunun 59 ada 7 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 46 ada 

21 ve 26 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun, tapunun 48 ada 3 parselinde 

kayıtlı, özel mülkiyete ait konut niteliğindeki taşınmazların yapı gruplarının “II.Grup” 

olarak belirlenmesine; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “II. Grup 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.” şerhinin verilmesine;  

 Tapunun 48 ada 37 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.10.2009 tarihli ve 2342 sayılı kararı ile tescil 

edilen konutun sehven 48 ada 37 parsel olarak tescillendiği, 48 ada 6 parselinde kayıtlı 

olduğu anlaşıldığından 48 ada 37 parselden “II. Grup korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır.” şerhinin kaldırılmasına, 48 ada 6 parselinde kayıtlı taşınmazın pafta, 

fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “II. Grup korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır.” şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince verilmesine ve işlem 

sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun  30.01.2020 tarih 4109 

sayılı kararı ile belirlenen korunma alanının çevresindeki tescilli taşınmaz kültür varlıkları 

da dikkate alınarak güncellendiği için iptaline,  

 Korunma alanlarının kararımız eki 1/500 (Ek-1) ve 1/1500 (Ek-2) ölçekli haritalarda 

gösterildiği şekli ile belirlenmesine,  

  Kararımız eki 1/500 (Ek-1)  ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan Karasoku Mahallesinde; 218 ada, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 31, 

45, 48, 52, 53, 54 parseller ve 323 ada 37 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,  

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2)  ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-1”de bulunan Herikli Mahallesinde; 57 ada 2 

parsel ve 1009 ada, 402 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,  

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2) ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-2”de bulunan Herikli Mahallesinde; 43 ada, 2, 4, 

6, 9, 10, 11, 12 parseller, 57 ada, 9, 10, 15, 16, 17 parseller, 58 ada, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 

parseller, 59 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20, 21, 22, 23 parseller, 60 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

parseller, 62 ada, 2, 7, 8, 13, 14, 15 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen klasörü 

ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2) ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-3”de bulunan Herikli Mahallesinde; 45 ada, 9, 16, 

18, 45 parseller, 46 ada, 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 parseller, 47 ada, 1 parsel, 48 ada, 2, 5, 7, 28, 29, 30, 31, 37, 46 parseller, 59 ada, 13, 14 

parseller, 60 ada, 15 ve 16 parsellerde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." Şerhinin, Herikli Mahallesinde; 48 ada, 4 
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parselde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir 

kısmı korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince verilmesine ve 

işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2) ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-4”de bulunan Herikli Mahallesinde; 55 ada, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 58, 68, 69, 84, 85 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve 

fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2) ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-5”de bulunan Herikli Mahallesinde; 52 ada, 51, 

52, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 82, 129, 130, 138 parseller, 53 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 13 parseller, 55 ada, 44, 45, 74, 78, 83 parseller, 233 ada, 40, 56, 69, 74, 88 parseller, 

234 ada, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23 parseller, Karasoku Mahallesinde; 235 ada, 2, 

3, 4, 6, 7, 8, 9 parseller, 236 ada, 1, 35, 36, 43, 44, 50 parseller, 244 ada, 11, 12, 57, 58 

parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine 

"Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince verilmesine ve 

işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2) ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-6”de Karasoku Mahallesinde; 244 ada, 49, 78 

parseller, 245 ada, 14, 15, 20, 22, 23, 24 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2) ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-7”de Karasoku Mahallesinde; 236 ada, 23, 24, 25, 

26, 29, 31, 41, 52, 53, 60 parseller, 243 ada, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 43 parseller, 244 

ada 31, 52, 61, 63, 81 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Kararımız eki 1/1500 (Ek-2)  ölçekli tescilli yapılara yönelik belirlediğimiz Korunma Alanı 

sınırları içinde yer alan “Korunma Alanı-8”de Karasoku Mahallesinde; 242 ada, 1, 2, 4, 35, 

39, 43, 48, 49 parseller, 244 ada, 35, 75, 83 parsellerinde kayıtlı taşınmazların pafta ve fen 

klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunma alanıdır." şerhinin ilgili tapu ve 

kadastro müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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