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Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı-Çakırlar-Karatepe ve Gökçam bölgeleri ile Aşağıkaraman 

köyünde yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı çalışmalarına yönelik bu kapsamda yapılan tespit ve tescil çalışmalarına ilişkin Antalya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.11.2013 tarihli raporu, Konyaaltı Plan 

ve Proje Müdürlüğü’nün 08.03.2013 tarih ve 1921 ile 1929 sayılı ve 18.11.2013 tarih ve 9233 sayılı 

yazıları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı-Çakırlar-Karatepe ve Gökçam bölgeleri ile Aşağıkaraman 

köyünde yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı çalışmalarına yönelik bu kapsamda yapılan tespit ve tescil çalışmalarına ilişkin Antalya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2013 tarihli rapor ve 

ekleri değerlendirildiğinde, kararımız eki listede yer alan taşınmazların, kitlesi, gabarisi, plan şemaları, 

cephe düzenlemeleri, kullanılan malzemeleri, yapım yöntemleri, mimari detay ve süslemeleri ile 

bulunduğu bölgenin en iyi korunan, yapıldığı dönemin mimari ve teknik özelliklerini en iyi yansıtan 

örnek yapıları olduğu ve 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6. Maddelerinde tanımlanan kriterleri taşıdıkları 

anlaşıldığından, aynı Yasanın 7. Maddesi doğrultusunda  “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlığı” olarak tescil edilmelerine; 

 Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı kararı doğrultusunda koruma 

gruplarının kararımız eki listede belirtildiği şekilde “II. Grup” olarak belirlenmesine, tescil fişlerinin 

uygun bulunduğuna (olumlu); 

Kararımız eki listede Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen yapıların koruma alanı 

sınırlarını gösterir 1/1500 ölçekli kadastral paftanın uygun bulunduğuna (olumlu); Koruma alanı 

sınırları içinde 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan izin alınmadan inşai ve 

fiziki uygulamada bulunulmamasına; koruma alanı sınırlarının hazırlanacak olan imar planına 

işlenerek meclis kararı ile birlikte Kurulumuza getirilmesine; 

2863 sayılı yasanın 57. maddesindeki hükümler doğrultusunda tadilat ve tamirat kapsamındaki 

uygulamaların Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin 

Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı KUDEB bünyesinde yürütülmesine karar verildi. 

 

          

 








