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Toplantı No. ve Tarihi         :  357 -  22.06.2022                                 Toplantı Yeri 
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Niğde ili, Merkez ilçesi, Çayırlı Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 3657 parselinde 

Çayırlı Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı Aşağı Caminin tarihi yapı olabileceği, mihrap bölümünde 

bazı yıkımların yapıldığı, cami içinin yeniden düzenlendiği, tarihi yapıya zarar verildiği ve tarihi 

yapıya zarar veren kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması istemine ilişkin Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarih ve 2405858 sayılı yazısı; konuya ve caminin 2863 

sayılı Yasa kapsamında tescilinin değerlendirilmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 20.04.2022 tarih, 1344898 sayılı yerinde inceleme raporu, Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 05.05.2022 tarih ve 2470050 sayılı kurum görüşü yazısı; Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 20.06.2022 tarih, 1450937 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları 

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

 Niğde ili, Merkez ilçesi, Çayırlı Köyünde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 3657 parselinde 

Çayırlı Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı Aşağı Caminin; 2863 sayılı Yasa kapsamında özellik arz 

etmesi nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve bu doğrultuda 

hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

• Korunma alanının kararımız eki 1/750 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği şekliyle 

belirlenmesine, 

• Çayırlı Köyü 3657 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “1.grup 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi ile korunma alanında kalan 3628, 3629, 3630, 

3631, 3632, 3633, 3634, 3658, 3661, 3709, 3710 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar 

hanesine “Tamamı Korunma Alanıdır” şerhinin; 3627, 3660 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “Bir Kısmı Korunma Alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğünce 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 verilmesi ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne iletilmesine,  

•       Mihrap bölümünde ve cami içinde yapılan uygulamaların tescilden önce yapılması nedeniyle 

suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, ilgililerince onarım projelerinin hazırlanarak 

Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, 

• Tescilli taşınmaz ile korunma alanında Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir 

fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine karar verildi.  
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