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Kayseri ili, İncesu ilçesi, Semerkent Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, kadastro harici 

alan ile özel mülkiyet adına kayıtlı 2746  ada 17,18,19 parsellerin ve hazine adına kayıtlı  2746 ada, 20 

parselin bir kısmında bulunan “Bölükler Mevkii Roma Yolunun” korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesi konusunun  Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine ilişkin 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.11.2022 tarih ve 1694241 sayılı yerinde inceleme 

raporu, konuya yönelik Kayseri  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.11.2022 tarih ve 3114215 

sayılı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19.12.2022 tarih ve 32150 sayılı görüş yazıları; 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.12.2022 tarih, 1803880  sayılı dosya inceleme raporu 

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

 Kayseri ili, İncesu ilçesi, Semerkent Mahallesinde ve sit alanı dışında bulunan, kadastro harici 

alan ile özel mülkiyet adına kayıtlı 2746  ada 17,18,19 parsellerin ve hazine adına kayıtlı  2746 ada, 20 

parselin bir kısmında bulunan “Bölükler Mevkii Roma Yolunun” 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi 

kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,  

  Taşınmazın yapı grubunun I. (Birinci) Grup olarak belirlenmesine,  

  Koruma alanının kararımız ekinde 1/3000 ölçekli haritada gösterildiği şekildiği belirlenmesine,  

  İncesu ilçesi, Avcılar Mahallesi, 2746  ada 17,18,19, 20 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu 

kütüğü beyanlar hanesine “ Bir kısmı 1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve bir 

kısmı Korunma Alanıdır” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce verilmesine ve işlem 

sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

 Korunma alanının bir kısmı kadastro harici alanda bulunduğundan, bu alanda yeni bir 

sınırlandırma ve parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,  

 Tescilli taşınmazda ve korunma alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar 

uygulaması dahil) uygulamaya gidilmemesine karar verildi.   

 

 

 

 

         ASLI GİBİDİR 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 





 


