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I.C .
K l  L TÜ k  VE T U R İZ M  BAKANLIĞI  

ANTALYA K İ LTÜK \  A R L IK L A R IM  KORUMA nÖ LC L K t 'R l iL l
KARAR

Toplantı T ar ih i ve No. : 13. 11.2017 193 Toplantı N eri
K ara r  T a r ih i  ve No. : 13. 11.2017.6874  AN r . \L \ ' . ‘\

.■\ntal>a İli. Alansa İlçesi. Oba Mahallesincie bulunan tescilli kü ltür \arlıklannclan. Anta l\a  
Kültür \e  Tabiat Varlık larını Koruma F3ölge Kurulunun 27.()1.20]() tarih \e  3SÜ3 sa \ılı kararı ile 
koruma alanı sınırı son şeklini alan 1322 parseldeki taşınmazın; Antalya K ü ltü r \e  Tabiat Varlıklarım  
Koruma Bölge Kurulunun 27.0 1.2010 larih ve 3804 .‘̂ a}ih kararı ile koruma alanı sınırı son şeklini 
alan 305 parseldeki Oba Medresesinin; A ıılaha  Kültür ve Tabiat Varlıklarım  Koruma Bölge 
Kurulunun 27.01.2010 tarih ve 3805 sa>ılı karan ile koruma alanı sının son şeklini alan 520 
parseldeki A ltı Kapılı K ilisenin: Antalva Kü ltür \ ’arlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.1I.2(»I2 
larih \e  1176 savılı kararı ile koruma alanı binin belirlenen 737. 751, 791 \e  702 parsellerdeki 
taşınma/lar ile asm kararlar koruma alanı sınırı güncellenen 806 parseldeki taşınma/ın; .\ntalsa 
Kültür Varlık larını Koruma Bölge Kurulunun 04.07.2013 larih \e  1829 sa\ılı kararı ile koruma alanı 
sımrı güncellenen ‘■M4 parsel. 2525 parsel. 330 ada 3 parsel ve 601 ada I parseldeki (eski 26ı) ada 3 
parsel) taşınmazların koruma alanı sınırlarının 1 ''5000 ölçekli Na/ım  İmar Planına işlenmesine >r>nelik 
hazırlanan plan önerilerine ilişkin  Anlalsa Büvükşehir Beledişesi İmar \e  Şehircilik Dairesi 
Başkanlığının 09.10.2017 larih ve 46849 sasılı \azis i. AntaKa Kültür Varlık lannı Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 08.1 1.2017 tarih li raporu okundu, ekleri \e  do>_\ası incelendi, \apilan 
görüşmeler sonucunda:

.Antalsa İli. Alansa İlçesi. Oba Mahallesinde bulunan tescilli kü ltür sarlıklarındar. .Antalsa 
Kültür \e  Fabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2010 larih \e  3803 sasılı kararı ile 
koruma alanı sınırı son şeklini alan 1322 parseldeki taşınmazın: Antalsa Kü ltür \e  Tabiat Varlıklarım 
Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2010 larih ve 3804 sasılı kararı ile koruma alanı sınırı son şeklini 
alan 305 parseldeki Oba .Medresesinin: .Antalşa Kültür se Tabiat V'arlıklarım Koruma Bölge 
Kurulunun 27.01.2010 tarih se 3805 şaşılı kararı ile koruma alanı sınırı son şeklini alan 520 
par>eldeki A ltı Kapılı Kili.senin: Kıırulumıı/.un 21.11.2012 tarih se 1176 sasılı kararla koruma alanı 
sınırı belirlenen 737. 751. 7'-M ve 7^2 parsellerdeki taşınmazlar ile asm kararlarla koruma alanı ''inın 
güncellenen 806 parseldeki taşınmazın; Kurulumuzun 04.07.2013 larih s'c 1820 sasılı kararı ile 
koruma alanı sınırı güncellenen 944 parsel. 2525 parsel, 330 ada 3 parsel \ e 601 ada 1 parseldeki (eski 
260 ada 3 parsel) taşınmazların koruma alanı sınırlarının işlenmesine yönelik hazırlanan I '5000 
ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin, koruma alanına ilişkin  ilg ili plan hükümlerinin ohi;;turuldugu 
görüldüğünden usgun bulunduğuna (olum lu).

Koruma alanı sınırları içerisiıule plan hükiij]iiüi-i]iii.ı de oluşuırulıluğu 1 'lOOO ölçekli u>gulama 
imar planının hazırlatılarak Kurulumuza ile tiln^^;^ıc“kafaT \(
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ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ 
OBA MAHALLESİ 
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
ÖLÇEK; 1/5000

LEJAND

NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI 

KADASTRAL MÜLKİYET SINIRI

KORUMA ALANLARI

c m KORUMA ALANI SINIRI

KENTSEL ALAN KULLANIMI 
KONUT YERLEŞME ALANLARI 
MESKUN KONUT ALANLARI

ORTA YOĞUNLUKTA 

DÜŞÜK YOĞUNLUKTA

KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI 

İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI

KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 

KONUT+TICARET ALANLARI

GELİŞME KONUT ALANLARI 

ORTA YOĞUNLUKTA

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

PARKLAR VE GOCUK BAHÇELERİ 

DİĞER YEŞİL ALANLAR

TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLARITNKA

DÜŞÜK YOĞUNLUKTA

i
P U N  HÜKÜMLERİ
1- BU PLAN KAPSAMINDA YER ALMAYAN KONULARDA 5226Ö853 SAYIU KOLTÛR VE TABİAT 
VARLIKLARINI KORUMA KANUNU VE İLGİÜ YÖNETMELİKLERİNE UYULACAKTIR.
2- PLANLAMA ALANINDA İMAR UYGULAMASI VE YAPILAŞMA AŞAMALARINDA TESCİL EDİLMEMİŞ. 
TARİHİ DEĞERİ OLAN. KALINTILAR VE YAPILAR BULUNMASI HALİNDE UYGULAMA VE 
YAPILAŞMA DURDURULARAK YEREL MÜLK) AMİRLERE, BELEDİYESİNE, ANTALYA KÜLTÜR VE 
TABİAT VARUKLARINI KOROMA KURULUNA BİLGİ VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
3-SlT ALANLARINDA VE TESCİLLİ YAPI KORUMA ALANLARI SINIRLARI İÇERİSİNDE HER 
TÜRLÜ UYGULAMA İÇİN, KONU VE İLGİSİNE GÖRE kÜLTÜR VARUKLARINI KORUMA BÖLGE 
KURULU VEA/EYA TABİAT VARUKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNUNUYGUN GÖRÜŞÜNÜN 
AUNMASI ZORUNLUDUR.
4- TESCİLLİ AĞAÇLARIN BULUNDUĞU ALAN VE KORUMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK HER 
TÜRLÜ YAPI İLE İLGlU OLARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ 
AUNACAKTIR.







ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ OBA MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

RAPORU

(TESCİLLİ YAPILARIN GÖSTERİMİ, 1/5000NAZIM İMAR PLANINA
İŞLENMESİ)

Giriş
Antalya İli Alanya İlçesi Oba Mahallesi sınırları içerisinde yapılan plan tadilatı 
çalışması; mahalle İçerisinde yer alan tescilli yapıların tamamı için belirlenen koruma 
alanlarının, tescilli parsellerin ve tescilli yapıların 1/5000 nazım imar planı üzerinde 
uygun plan gösterim şartlarına göre düzenlenmesi işidir.

Oba Mahallesi yerleşim olarak en eski yerleşim alanlarından birisi olmakla beraber 
yüzölçümü açısından da büyük denecek genişlikte, Alanya merkez mahalleleri 
toplamına yakın büyüklükte bir alanı kaplamaktadır.

Plan tadilatı çalışması ile Mülga Oba Belediyesi imar planı çalışmalarında 
sehven plana işlenmesi unutulmuş olan tescilli yapıların yürürlükteki imar planına 
işlenmesi ve plan üzerinde bulunanların da Mekansal Alanlar Plan Yapım 
Yönetmeliğinde belirtilen lejanda uygun olarak düzeltilmesi işi yapılacaktır. Bunun için 
gerekli paftalar, 1/5000 nazım imar planı çalışması paftaları hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam
Antalya İli Alanya İlçesi Oba Mahallesinde yapacağımız plan tadilatı ile mahalle 
sınırları içerisinde yer alan tescilli yapıların tamamı için Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu (AKTVKK) tarafından belirlenen koruma alanları, tescilli 
parsel sınırları ve tescilli yapıların Mekansal Alanlar Plan Yapım Yönetmeliği 
doğrultusunda imar planlarına işlenmesi ve 1/5000 nazım imar planı onayının 
alınması amaçlanmaktadır.



Yerleşmenin Bölge ve Çevre İçerisindeki Yeri, Mevcut Durum
Antalya İli Alanya İlçesi Oba Mahallesi doğusunda Tosmur Mahallesi, batısında 
Cikcilli ve Alanya Merkez mahalleleri, kuzeybatı kessimde Çıplaklı Mahallesi ve 
kuzeydoğu da ise Kızılcaşehir mahallesi ile sınırlanmış bir alanda yer almaktadır.

Oba Mahallesi sınırları içerisinde güney kesimde D-400 karayolu yani çevreyolu 
ile sahil yolu arasında turizm, ticaret ve konut alanları yer alırken, kuzey kesime 
çıkıldığında konut alanları, tarım alanlarının yoğunlukta olduğunu, bunun yanında 
özel eğitim tesisi alanları, bölge hastanesi alanı ve ağız ve diş sağlığı merkezi gibi 
yoğun kullanıma sahip alanların da oba da yer seçtiğini görmekteyiz,D-400 karayolu 
ile birlikte 50 metrelik yeni bir çevre yolu da mahalle içerisinden geçen bir arter 
olacaktır. Çalışmaları devam etmektedir.

Oba Mahallesi yerleşim olarak en uygun, bahçeli ve yeşil, yerleşimin sakin ve az 
katlı olduğu cazibe merkezlerinden biridir. Bu geniş mahallemizde cazibe alanlan 
oluşurken bir yandan da geçmişe dair değerlerimizin, tescilli alan ve yapılarımızın iyi 
bir şekilde korunması etrafında belirlenen koruma alanlarının uygun bir şekilde 
işlenmesi amacıyla bu plan çalışması yapılmıştır.

Yüzölçümü olarak en büyük mahallelerden birisi olan Oba Mahallesinde nüfus 
yoğunluğu sahil kesiminde olmasına rağmen, yukarı kesimde de inşaat alanlannın 
hızla artması ile birlikte yoğunluk artmıştır.

Oba Mahallesi güneyinde sahil yolu;bu yolun paralelinde D-400 Alanya Çevreyolu 
ve mevcut oba yolu güzergahı ile 20 metrelik ana arterler ve bu arterlere bağlanan 
diğer yan yollar ile bir ulaşım ağı bütünüdür.

Tescilli yapıların işlenmesinde de görüleceği gibi bazı tescilli yapılar tarım alanı 
içerisinde bazı tescilli yapılar planlama alanı içerisinde yer almaktadır. Plan içerisinde 
yer alan tescilli yapılann bulunduğu bazı planlarda 18. Madde uygulaması da 
yapılmıştır.

Plan kararları
Plan tadilatı çalışması ile yukarıda da belirttiğimiz gibi sehven plana işlenmesi 
unutulmuş olan veya plana işlenmiş ama Mekansal Alanlar Plan Yapım 
Yönetmeliğine uygun olmayan yapılann plana işlenmesi ve uygun hale getirilmesini 
kapsamaktadır. Bu çalışmada plan ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmamış sadece 
koruma alanlarının işlenmesi ve koruma altına alınmış tescilli yapılannve tescilli 
parsellerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre Oba Mahallesi İmar planı sınırları 
içerisinde bulunan tescilli yapı parsellerini ve bu parsellerde yapılan imar planı tadilatı 
çalışmalannı maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekilde sıralanmaktadır.



1- Oba Mahallesi Cami Alanı bölgesinde yer alan 1322 parsel ve çevresinde 
yaklaşık 2359.17 lik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.

1322 parsel için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklan Koruma Kurulunun 
14.02.1997 tarih ve 3265 sayılı kararı ile tescili yapılmıştır.(Ek:1).Parselin 
bulunduğu Cami Alanı için Mülga Oba Belediyesi meclisinin02.02.2006 tarih ve 
26 nolu kararı ileplan onayı yapılmıştır.

Şekil-1.

Yukarıda da görülebileceği gibi Oba Mahallesi 1322 parsel imar planı sınırı 
içerisinde, 3194/18 uygulama sınırı dışında kalmaktadır. Ticaret alanı olarak 
belirlenmiştir. Yaklaşık tescilli yapı büyüklüğünde bir parseli mevcuttur. Bu 
sebeple tescilli yapı ve tescilli bina taraması üst üste yer almaktadır. Yapının 
koruma alanı ise diğer parselleri de kapsamaktadır. Koruma alanı içerisinde ise 
ticaret ve yeşil alan kullanımı belirlenmiştir.

Koruma alanları içerisinde yapılacak her türlü uygulamada Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

2- İkinci olarak Oba Mahallesi 806 parsel ve çevresinde 2965,06 m  ̂ lik alanda 
koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.
806 parsel için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 14.02.1997 
tarih ve 3265 sayılı kararı ile tescil yapılmıştır. (Ek-2)



Oba mahallesi Aşağı Oba mevkiinde yapılan imar planı çalışması ile de planlı 
bir alana dönüşmüştür.

Şekil-2.

Şekil 2 de görülebileceği gibi 806 parsel imar planı sınırları içerisinde 18, 
Madde uygulaması dışında kalmış ve yürürlükteki planda koruma alanının diğer 
parsellere düşen kısmına park alanı planlaması yapılmıştır. Mülga Oba 
Belediyesi plan çalışmalarında 02.06.2005 tarih ve 48 sayı numarası ile 
onaylanmış olan l.etap planlama içerisinde kalan bir bölgededir.

Koruma alanı içerisinde yapılan park alanı düzenlemesinde alan içerisine 
yapılacak her türlü kullanım veya park alanı içerisinde yer alacak kullanımlar için 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

3- Üçüncü olarak Oba Mahallesi Cami alanı 330 ada 3 nolu parselde yaklaşık 
olarak 3719,53 m̂  lik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.

330 ada 3 parsel ile ilgili olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 1038 nolu kararı ile tescil yapılmıştır. (Ek ; 3)
Oba Mahallesi 330 ada için Cami Alanı bölgesi olarak planlama 02.02.2006 

tarih ve 26 sayı numarası ile onaylanmış bir imar planı bulunmaktadır. Ayrıca 
parselin bulunduğu alan 3194/18. Madde uygulamasının bulunduğu bir 
bölgededir. 330 ada 3 parsel konut alanı olarak belirlenmiştir.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun envanterinde yapının 
ana yoldan geride büyük bir bahçenin içinde yer aldığı, yapı kitlesinin, formunun,



kapı ve pencere oranları ve yapım malzemesi ile özgün halinin korunduğu 
belirtilmektedir. Yapının bulunduğu alanda yapılan plan çalışmasında tescilli ayrı 
bir parsel no ile konut alanı olarak, etrafındaki parseller de konut ve 
konut+ticaret alanı olarak planlanmıştır.

Şekil-3.

Tescilli yapımızın bulunduğu alanda yapılacak her türlü uygulamada ve bir 
kısmı koruma alanı içerisinde yer alan konut ve konut+ticaret alanları içerisinde 
her türlü uygulamada Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
görüşü alınarak çalışmaya devam edilecektir.

Tescilli yapı parseli etrafında belirlenen koruma alanı içerisinde bir kısmı 
koruma alanı içerisinde kalan ve yürürlükteki imar planında konut ve 
konut+ticaret parselleri mevcuttur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir kısmı koruma alanı içerisindeki parseller için 
ve tescilli parsel için yapılacak her türlü uygulamada Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

4- Oba Mahallesi 601 ada 1 parsel (Eski 260 ada 3 parsel) çevresinde yaklaşık 
olarak 5069.02 m  ̂lik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.

601 ada 1 parsel ile ilgili olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 1038 nolu kararı ile tescil yapılmıştır. (Ek : 4)

Şekil-4.

W



Sözkonusu parsel için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
yaptığı envanter çalışmasında yapının ana yoldan geride olduğu, büyük bir 
bahçenin içinde yer aldığı, iki katlı kagir bir yapı olduğu belirtilmiştir. Yapı kitlesi, 
formu, kapı, pencere oranlan ve yapım malzemesi ile özgün halini koruduğu yer 
almaktadır.

Şekil 4 te de görülebileceği gibi tescilli yapı ve parseli planlama alanı 
içerisinde kalmaktadır. 601 ada 1 parsel (Eski 260 ada 3 parsel) için Mülga Oba 
Belediyesi plan çalışmalarında 02.06.2005 tarih ve 48 sayı numarası ile 
onaylanmış bir plan olduğu gözükmektedir. Yine bu parselde de 3194/18. 
Madde uygulamasının yapıldığı parselin konut+ticaret alanı olarak planlandığını 
görmekteyiz.

601 ada 1 parsel oluşumunda güneyde mevcut yol genişletilmiş 20 metrelik 
birana arter planlanmıştır. Batı kesimde ise yine mevcut Eski Gazipaşa Caddesi 
genişletilerek 15 metrelik bir arter planlanmıştır. 601 ada içerisinde tek bir parsel 
bulunmaktadır ve bu tek mülkiyette koruma alanı da mevcuttur. Parselin koruma 
alanı dışında kalan kısmında yine konut +ticaret alanı kullanımı görülmektedir.

Bir kısmı koruma alanı içerisinde kalan 601 ada 1 parsel içerisinde yapılacak 
her türlü uygulama için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
görüşü alınacaktır.

5- Beşinci olarak Oba Mahallesi 751 parsel ve çevresinde (İlköğretim Alanı) 
yaklaşık olarak 8132,50 m  ̂ lik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması 
yapılmıştır. Bu plan çalışması kapsamında da eğitim tesisi için düzenlemeler 
yapılacaktır.
751 parsel ile ilgili olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 
16.10.2012 tarih ve 1038 nolu kararı ile tescil yapılmıştır. (Ek : 5)



Şekil-5.

Şekil 5 te de görülebileceği gibi ilköğretim tesisi olarak kullanılan parselimiz için 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun envanter çalışmasında; 
yüksek bir subasman üzerine oturan yapının dönemin özgün okul tipini gerek 
planı gerekse cephe özellikleri açısından yansıttığını, yapı kitlesi, formu, kapı 
pencere oranları ve yapım malzemesi ile özgün halini koruduğu belirtilmektedir.

751 parsel için Mülga Oba Belediyesi döneminde imar planı çalışması 
yapılmıştır. Bu çalışma 02.06.2005 tarih ve 48 sayı numarası ile onaylanmış bir 
plan olup parsel 3194/18. Madde uygulaması dışında kalmış aynı parsel 
numarası ile çalışmalara devam edilmiştir.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun belirlemiş olduğu 
koruma bandı içerisinde bir kısım da diğer parselin alanı bulunmakta ve yine bu 
alan da yeşil alan olarak yer seçmektedir. Bu durumda koruma bandı içerisinde 
bir adet ilköğretim tesisi alanı bir de park alanı bulunmaktadır.

751 parsel için belirlenen koruma alanı batısında 15 metrelik bir yol 
güneyinde 10 metrelik bir yol, kuzeydoğu cephesinde de 50 metrelik yeni 
çevreyolu planlanmaktadır.

Koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama içinAntalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

6- Altıncı olarak Oba Mahallesi 791 ve 792 parselleri kapsayan yaklaşık olarak 
17692,69 m  ̂lik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.

791 ve 792 parseller ile ilgli olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 1038 nolu kararı ile tescil yapılmıştır. 
(Ek; 6)

Şekil-6.



/ ' ' T - '
o

; \

7;;\ ■
V

' 'A’ 
w  '

o

^  't':

V .  \

Mülga Oba Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği 
korunacak alan olarak belirlenmiştir. Ancak 1/1000 uygulama imar planı sınırı 
dışındadır. Sözkonusu tescilli yapılar ve koruma alanı sınırı 1/1000 uygulama 
imar planı yapım aşamasında dikkate alınarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulacaktır.
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun envanter çalışmasında; 
her iki yapı için de büyük bir bahçe içinde yer aldıkları, yapı kitlesi, formu, kapı 
pencere oranları ve yapım malzemesi ile özgün halini koruduğu belirtilmiştir.
791 ve 792 parsel için Mülga Oba belediyesi planlama çalışmalarında 
06.10.2005 tarih ve 8 nolu karar ile onaylanan imar planı çalışmasında 1/5000 
ölçekte tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmıştır.

Şekil 6 da da görülebileceği gibi korumaya alınmış bu iki parsel güneyinde 20 
metrelik Oba Mahallesi ana arteri yer almaktadır.

7- Yedinci olarak Oba Mahallesi 737 parsel ve çevresinde yaklaşık olarak 
5003,79 m l̂ik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.

737 numaralı parsel için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 1038 nolu kararı ile tescil yapılmıştır. (Ek: 7) 
Mülga Oba Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal niteliği 
korunacak alan olarak belirlenmiştir. Ancak 1/1000 uygulama imar planı sınırı 
dışındadır. Sözkonusu tescilli yapı ve koruma alanı sınırı 1/1000 uygulama imar 
planı yapım aşamasında dikkate alınarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun onayına sunulacaktır.
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Şekil-7 de de görülebileceği gibi planlı alan bitişiğinde yer alan737 parsel 
numaralı tescilli yapı 20 metrelik Oba Mahallesi ana arterinden içerde, ticaret 
alanı kullanımları yanında 15 metrelik planlanmış artere yakın bir yerdedir. 
İçerisinde sadece tarımsal faaliyetler yapılabilecektir.
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun envanter çalışması ile 
tescilli yapının ana yoldan geride yer aldığı, yapı kitlesi, formu,kapı pencere 
oranları ve yapım malzemesi ile özgün halini koruduğu belirtilmektedir. 
Yürürlükteki imar planında tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenmiş 

olan 737 parsel için koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamada 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

8- Sekizinci olarak Oba Mahallesi 2525 ve 944 nolu parsellerde yaklaşık 5711,66 
m  ̂lik alanda koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.

Korunma alanı belirlenmiş olan 2525 ve 944 numaralı parseller için Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 1038 nolu 
kararı ile tescil yapılmıştır. (Ek: 8)



Şekil-8.
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Yürürlükteki imar planı kapsamında her iki parsel için de 1/5000 nazım imar 
planı kararı bulunmaktadır. 2525 parsel tarımsal niteliği korunacak alan olarak 
planlanmışken, 944 nolu parsel için park alanı kararı getirilmiştir. Koruma 
alanının bir kısmında 1/5000 nazım imar planı kararı bulunmakta diğer kısmı için 
de hem nazım imar planı kararı hemde uygulama imar planı kararı 
bulunmaktadır. Konut alanı planlama sınırı koruma alanı ortasından 
geçmektedir. Buna göre de 944 nolu parsel için park düzenlemesi ile 1/1000 
uygulama imar planı karan yer alırken, 2525 numaralı parsel uygulama imar 
planı sınırı dışında kalmaktadır. Ayrıca bir kısmı koruma alanı içerisinde kalan 
parseller için de konut alanı kararı getirilmiştir. (945 parsel)

Yukarıda anlatılan duruma göre 944 numaralı parselde yapılacak her türlü 
yeşil alan uygulaması için, bir kısmı koruma alanı içerisinde kalan parsellerde 
yapılacak her türlü uygulama için Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun görüşü alınacaktır. Ayrıca 1/1000 uygulama imar planı sınırı dışında 
kalan 2525 numaralı parsel için de yapılacak 1/1000 uygulama imar planı 
çalışmasında tescilli yapı ve koruma alanı içerisinde yapılacak plan Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayı alınacaktır.

944 parsel doğusunda 945 parselin yaklaşık yarısı koruma alanında kalmakta 
ve orta yoğun konut alanı olarak planlanmaktadır.Konut alanı olarak belirlenmiş 
komşu parsellerde yapılaşma koşulları korunacaktır.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun envanter 
çalışmasında 2525 numaralı parsel için; zemin+1. Kattan oluşan yapının hemen 
yanında bahçe içinde tek katlı kagir özgün depo yapısının bulunduğu, deponun 
özgün yapısının korunduğu, konut yapısının da yapı kitlesi, formu, kapı pencere 
oranları ile özgün halini koruduğu belirtilmektedir.
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944 numaralı parsel için ise yine zemin+1. Kattan oluşan yapının cumbalı 
olduğu, cumba duvarlarının ahşap tahta kaplama olduğu, yapının içine 
girilemediği ancak yapı kitlesi, formu, kapı pencere oranları ve yapım malzemesi 
ile özgün halini koruduğu belirtilmektedir. (Ek; 8 ve 9)

944 ve 2525 nolu parseller için tanmsal niteliği korunacak alanlarda ve 
koruma alanı içerisinde belirlenmiş park alanlarında yapılacak her türlü 
uygulamada ve koruma alanı içerisinde konut alanı olarak belirlenmiş 
parsellerde yapılaşma koşulları korunacak ve yine bu parsellerde de uygulama 
yapılırken Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü 
alınacaktır.

9- Dokuzuncu olarak Oba Mahallesi 305 nolu parselde yer alan ve Oba 
Medresesini de kapsayan yaklaşık 4844,83 m  ̂ lik alanda koruma alanı 
işlenmesi çalışması yapılmıştır.

Şekil-9.

305 parsel ile ilgili olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulunun 19.12.1990 tarih ve 999nolu kararı ile anıt eser olarak belirlenen Oba 
Medresesi için 15.12.2005 tarih ve 743 sayı ile de koruma alanı belirlenmiştir. 
Bölgede yapılan imar planı çalışması ve 3194/18. Madde uygulaması 
sonucunda da 27.01.2010 tarih ve 3804 nolu karar ile de kadastro parselleri 
üzerinde (267,304,305,1594 ve 1595 nolu kadastro parselleri) üzerinde yapılan 
imar planının iletildiği eklerde mevcuttur. (E k ili)
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27.01.2010 tarih ve 3804 kararda önceki kararlara istinaden belirlenen 
koruma alanı doğrultusunda hazırlanan ve planda önerilen yollara göre koruma 
alanı sınırında düzenlemeler içeren imar planının Oba Medresesi koruma 
alanına ilişkin kısmının uygun bulunduğuna (olumlu) karar verilmiştir.

Yürürlükteki imar planı çalışması 02.03.2006 tarih ve 36sayı ile onaylanmış 
planlamada doğusunda 15 metrelik bir arter diğer cephelerinde ise 7 metrelik 
yan yollar planlanmıştır.

Koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamadaAntalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

10- Onuncu olarak Oba Mahallesi 520 parselde yer alan Altı Kapı Kilisesi olarak 
koruma altına alınmış yaklaşık 4063,62 m l̂ik bir alanda koruma alanı işlenmesi 
çalışması yapılmıştır.

Şekil-10.

Şekil 10 da da görülebileceği gibi yürülükteki tarih ve sauyı ile onanmış imar 
planında kilise koruma alanı yeşil alan olarak planlanmıştır. Kuzeyinde 12 
metrelik bir yol arteri, güneyinde ise 15 metrelik bir arter yer almaktadır.

Alanya Oba Mahallesi Eğribucak Mevkisinde yer alan 520 parsel üzerinde 
bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun 09.12.1997 tarih ve 3586 sayılı kararı ile 
"korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilerek etrafında 10’ar metre 
koruma alanı belirlenen Altı Kapı Kilisesi koruma alanında yapılan imar planı 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulmuş ve 27.01.2010
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tarih ve 3805 nolu karar ile önerilen imar planına göre koruma alanı sınırında 
yapılan düzenlemeler içeren kısmı uygun (olumlu) bulunmuştur. (Ek: 12)

520 parsel için yapılan imar planı çalışması 04.10.2004 tarih ve 17 sayı no ile 
onanmıştır.

Koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulamada Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulunun görüşü alınacaktır.

11- Oba Mahallesi Çarşamba mevkiinde yer alan 331 parselde yer alan iki adet 
çınar ağacı için koruma alanı işlenmesi çalışması yapılmıştır.tescilli ağaçların 
bulunduğu parseli için yürürlükteki imar planı 02.03.2006 tarih ve 36nolu karar 
ile onanmış olup devamında 18. madde uygulaması yapılmıştır.

Şekil-11

M

331 parsel için belirlenmiş koruma alanına baktığımızda yürürlükteki plan 
kapsamında yeşil alan olarak planlandığını görmekteyiz.
Sözkonusu tescilli ağaçların bulunduğu alan ve koruma alanı içerisinde 
yapılacak her türlü uygulama ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
onayı alınacaktır.

Sonuç
Yukarıda sözü edilen parseller, koruma alanları, parseller ile ilgili Antalya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulu tescil kararları 1/5000 nazım imar
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planı değişikliği paftaları hazırlanmıştır. Tescilli yapıların plana uygun şekilde 
işlenmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumların onayının alınması 
sağlanacaktır.

Oba Mahallesi 370, 373 ve 382 numaralı parseller yürürlükteki Oba Mahallesi 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında 
olup planlama çalışması yapım aşamasında tescilli yapılar ve koruma alanları 
dikkate alınarak planlama yapılacaktır.

NİLÜFb ÖLÜ
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K Ü L T Ü R  VE T U R İ Z M  BAKANLIĞI  

AN TALYA K Ü L T Ü R  VE TA BİAT V A R L IK L A R I N I  
K O R U M A  BÖ L G E  KURULU

K A R A R

T oplan tı T a rih i ve No. : 27.01.2010/114 T oplan tı Yeri
K a ra r  T a r ih i ve No. : 27.01.2010/3803 .4NTALYA

A ntalya 'İli, Alanya İlx;:esi, Oba Beldesinde Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 
tarih ve 3265 sayılı karan ile tescil Sivil Mimarlık örneği yapılar ve çınar ağaçlarının paftalara 
işlenerek, koruma alanının belirlenmesine, Antalya Koruma Kurulunun 02.02.1996 tarih ve 
2862 sayılı karan ile de anıt eser olarak yapı kalıntısı tescil edilen yapı kalıntısının koruma 
alanının yeniden düzenlenerek paftaya işlenmesine ilişkin, Antalya Koruma Bölge Kurulu 
M üdürlüğü uzman raporu okundu, ekleri ile dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

A ntalya ili, Alanya ilçesi, Oba beldesinde yayla evleri konut mimarisini yansıtan 
yapılar ile 2 adet çınar ağacı Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 sayılı 
karan ile tescil edilmiş, karar eki olarak 4 adet sivil mimarlık ömeği yapı, 2 adet çınar 
ağacının anıt ağaç olarak tescil fişleri onaylanmış, kararda ise;
-Konut Oba beldesi Cami alam mahallesi 20N-IC 1322 Parsel
-Konut Oba beldesi Babaoğlu mahallesi 20M-IIB 806 Parsel
-Konut Oba beldesi dışında Kızılçaşehir Köyü
-Çınar ağaçlan Çarşamba Mahallesi soğancılar çıkmazı
olarak belirlenirken Kadılar Mahallesi 370 parselde bulunan ve karar ekinde taşınmaz kültür 
varlığı olaı-ak tescil edilerek tescil fişi onaylanan yapı ise karar metnindeki listede sehven yer 
almamıştır.

Buna göre Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzm anlannca yerinde yapılan 
tespitler doğrultusunda Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 sayıh kai-arı ile 
tescil edilen taşınmazlara ilişkin yeniden düzenlenen listenin, koruma alanı sınırlarını gösterir 
kararım ız eki 1/1000 ölçekli paftalann ve Antalya Koruma Kurulunun 02.02.1996 tarih ve 
2862 sayılı kararı ile de anıt eser olarak tescil edilen yapı kalıntısmın konama alanı sınırlarım 
gösterir kararımız eki 1/5000 paftada yeniden belirlenen koruma alanı sınınnın, uygun 
bulunduğuna (Olumlu),

Babaoğlu Mahallesi 806 parselde bulunan tescilli taşınmazın üst katının yıkıldığı 
görüldüğünden belediyesince taşınmazın korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak 
taşınm azın onarımma yönelik Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza 
getirilmesi gerektiğine,

Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 sayılı karan ile tescili yapılan 
ve kararım ızla yeniden düzenlenen listede belirtilen taşınmazların ve koruma alanlarının imar 
planlarına işlenerek, taşınmaz kültür varlığı parsellerinde ve koruma alanlarında Koruma 
Bölge Kurulundan izin alınmadan uygulama yapılamayacağının plan hükmü olarak işlemnesi 
ve meclis karan ile birlikte Kurulumuza iletilmesi gerektiğine,
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T op lan tı T arih i ve No. : 27.01.2010/114 T oplan tı Yeri
K a ra r  T a rih i ve No. : 27.01.2010/3803 ANTALYA

A ntalya 'İli, Alanya İlçesi, Oba Beldesinde Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 
tarih ve 3265 sayılı karan ile tescil Sivil M imarlık örneği yapılar ve çınar ağaçlarının paftalara 
işlenerek, koruma alanının belirlenmesine, Antalya Koruma Kurulunun 02.02.1996 tarih ve 
2862 sayılı karan ile de anıt eser olarak yapı kalıntısı tescil edilen yapı kalıntısının koruma 
alanının yeniden düzenlenerek paftaya işlenmesine ilişkin, Antalya Koruma Bölge Kurulu 
M üdürlüğü uzman raporu okundu, ekleri ile dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya ili, Alanya ilçesi, Oba beldesinde yayla evleri konut mimarisini yansıtan 
yapılar ile 2 adet çmai* ağacı Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 sayılı 
karan ile tescil edilmiş, karar eki olarak 4 adet sivil mimarlık örneği yapı, 2 adet çınar 
ağacının anıt ağaç olarak tescil fişleri onaylanmış, kararda ise;
-Konut Oba beldesi Cami alam mahallesi 20N-IC 1322 Parsel
-Konut Oba beldesi Babaoğlu mahallesi 20M-IIB 806 Parsel
-Konut Oba beldesi dışında Kızılçaşehir Köyü '
-Çınar ağaçlan Çarşamba Mahallesi soğancılar çıkmazı
olarak belirlenirken Kadılar Mahallesi 370 parselde bulunan ve karar ekinde taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilerek tescil fişi onaylanan yapı ise karar metnindeki listede sehven yer 
almamıştır.

Buna göre Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlannca yerinde yapılan 
tespitler doğrultusunda Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 sayılı kararı ile 
tescil edilen taşınmazlara ilişkin yeniden düzenlenen listenin, koruma alanı sınırlarını gösterir 
kararım ız eki 1/1000 ölçekli paftalann ve Antalya Koruma Kurulunun 02.02.1996 tarih ve 
2862 sayılı kararı ile de amt eser olarak tescil edilen yapı kalıntısının koruma alanı sınırlarım 
gösterir karanm ız eki 1/5000 paftada yeniden belirlenen koruma alanı sınırının, uygun 
bulunduğuna (Olumlu),

Babaoğlu Mahallesi 806 parselde bulunan tescilli taşınmazın üst katının yıkıldığı 
görüldüğünden belediyesince taşınmazın korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak 
taşıımiazın onarımma yönelik Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza 
getirilmesi gerektiğine,

Antalya Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 sayılı karan ile tescili yapılan 
ve kararımızla yeniden düzenlenen listede belirtilen taşınmazların ve koruma alanlarının imar 
planlarına işlenerek, taşınmaz kültür varlığı parsellerinde ve koruma alanlarında Koruma 
Bölge Kurulundan izin alınmadan uygulama yapılamayacağımn plan hükmü olarak işlenmesi 
ve meclis karan ile birlikte Kurulumuza iletilmesi gerektiğine,
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KÜLTÜR VE TIHRÎZM BAKANLIĞI 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve N o.: 21.1L2012/37 
Karar Tarihi ve No. : 21.1L2012/1176

T oplantı Y eri 
SÎDE •

e

A ntalya  îli, Alanya ilçesi. Oba Beldesinde bulunan ve Antalya Kültür-Varlıklarını 
Koruma B ölge Kurulunun 16.10.2012 tarih ve 1038 sayılı kararı ile Taşınmaz kültür Varhğı 
olarak tescil edilen taşınmazların koruma alanı sınırlarmın belirlenmesine ve Oba Belediye 
Başkanlığınca ^806^ parseldeki korum a alanı sınırı değişikliğine yönelik plan değişikliği 
önerisine ilişk in  15.1,1.2012 tarihli Antalya Kültür Varlıldarım  Koruma Bölge Kurulu 
M üdürlüğü uzm an raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

A ntalya îli, Alanya İlçesi, Oba Beldesinde bulunan ve Kurulumuzun 16.10.2012 tarih 
ve 1038 sayılı kaı*arı ile Taşınm az kültür Varlığı olarak tescil edilen tescilli taşınmazlarm, 
kararım ız eki IMOOO ölçekli halihazır paftada da gösterildiği şeldldgJ^dM gngn koruma 
^ınır]^nmrı uygun'_bulunduguna^(o^^  koruma alanı smırlarm m  imair plan W - ışle'nerel 
meclis kararı ile birlikte İoırulumuza get'ınimesine, koruma alanı sımrları içinde 2863 sayılı 
yasanın 8.m addesi gereği K urulum uzdan izin alınmadan hiçbir inşai ve fiziki uygulamada 
bulunulm am asm a,

A ntalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.02.1997 tarih ve 3265 
sayılı kai-arı ile tescil edilen ve A ntalya Kültür ve Tabiat Varlıklarım  Koruma Bölge 
K urulunun 27.01.2010 tarih ve 3803 sayılı karan ile de korum a alam sım rlan belirlenen 8^6 
parseldeki tescilli yapmm korum a alam sınırlarının değiştirilmesine yönelik Oba B eleSıy? 
Başkanlığınca önerilen imar plam değişikliğinin koruma alanıyla ilgili kısmımn uygun 
bulunduğuna (olumlu) karar verildi.

B A ŞK A N  
Prof.Dr. N evzat ÇEVÎK 

İM ZA

BAŞKAN Y A R D IM C ISI 
.H .BülentBA Y K A L 

İMZA

Üye
Prof.Dr. Z iya GENÇEL 

İM ZA

Üye Üye
Doç.Dr.H .Sabri ALANYALI Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİM ŞİR 

İMZA İMZA

Üye
Y rd.Doç.D r.İbrahim  BAKIR 

İM ZA

Üye
Yrd.Doç.Dr.İsmail DEM İR 

İMZA

Üye 
M urat SATI 
Oba BId.Tem. 

İMZA



E C - J
AVRUPA KONSEYİ KÜLTÜREL VARLnCI-/vKI KORUMA EÎ'r'/ANTEFJ. k. v .ICS.

- - -, - -...... - - -■
ÎENV.İVNTER No: 5

TÜRKİYE KÜXTÜPv VARLIKL/iRi VE ?^rÜZELER GENîL \4UDl::^Â.üO\• ’ >■ ARîTA No

İLİ: ANTALYA İLÇE: AJLAT^YA MAHALLE VE ¥S:Y : OBA i?.?: ; KORUMA 
•CA?/İIİALAM | r-EPJECESİ

ANITSAL 1 3

SOKAK VE KAPI NO: KADASTRO: PAJTA /r 'A rS ^ ?  P.-.^SBL:3 1
- - ___ U .................  ....... ......

ÇEVRESEL 1 2 3

ADI; KONUT Y APTIR.\N : Y \P A N : ! *

YAPIM TARİHİ: KİTABE: V / - . j r  ;

GENOELTANICI: Zemin+üsî kattan oiuşan ka§jr y sp L ' i v n - s u l m a r s i l j ^ l d r ^ / ^  ^ ’• î.:tüiüal.

KORUMA DURUMU

VAZİYET PLANI

A iyi TAŞIYICI A DIŞ A
B ORTA B B
C FENA C c

ÜST YA?; : ^ j ‘ÇYV= : ■ .. 'J- l̂ilAIU
L.'j,

RUTÜBBT A YOK 
E İZÎ VAR 

■7 ÖNEMLİ

S?#: 'K ,#  ,

GÖZLEMLER: Yapının özgı'in formu korunmuş ve sağlam 
durumdadır.
BUGUNKU SAHİBİ: 
ÖZEL MÜLKİYETTE

B^JCIMINDAN SORUI/ÎLU OLAN

YAPILAN ONARIMLAR: Yapıda j'akm zamanda' yapılmış herhangi bir onanm 
gözlemlenmemiştir.

AYRINTILI TAND^I: Yapı ana yoldan geride, oldukça büyük bir bahçenin içinde yer 
almaktadır. Zemin ve üst kattan oluşan kâgir yapmın altı taş, üstü bağdadi duvarlıdır. Üst kaîı 
konut, alt katı depo olarak kullanılmaktadır. Üst katta cephe merkezine yerleştirilmiş, üçgen 
almlıklı, kuma çatılı küçük bir cumba yer almai<tadır. Ctmıbada bir tane, cumbanm her üd 
• "nında da iki adet >4 boyutunda uzun dikdörtgen formda giyotin pencereler yer almaktadır.

icerelerin bir kısmında özgün kepenkler konmmuş durumdadır. Uzun ahşap payandalarla 
desteklenmiş cumbanm altmda duvar içine gömülmüş taş Idtabe yer almaktadır. Ust kat girişi 
yan cepheden, yakın zamanda açılmış bir kapı ile sağlanmaktadır. Bu kotada beton bir 
merdivenle ulaşılmaktadu-. Zemin kat girişi, yol cephesinde cephe merkezine yerleştirilmiş 
ahşap iki kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Yapı kitlesi, fonmu, kapı, pencere oranlan ve yapım 
malzemesi ile özgün halini korumuştur.

ORUÎNAL KULLANIMI: 
KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: 
KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: 
KONUT

HAZIRLAYAN , y
Şebnem ALP / JVümar-MA 
Fatma BOYACIOĞLU/

j KONTROL EDEN 
• Melike GÜL / Böke KCuraİH Müdürü %

YAYIN DİZİNİ:
•-niryc: K; v" V-:f .■

^v.jf
fctja .,v:i

EîaER
P.APOR
FOTOĞRAF
ROLOVE PROJESİ
HARİTA
KROK.I
KİTABE
VAKJİ-yE
DIGER

X
X

X

r C -

Î^VİZYON

V /yıeıiKe.
'İ^gp. Kiirülu-Mikiüro



AVRUPA KONSEYİ
TÜRKİYE

KÜLTÜREL VARLIKLARI KLOR'JîvlA ENVANTERİ
KÜLTÜR VARLIKLARI VE I\^ÜZELER G E N E r;"‘f e i ’̂ RLÜÖÜ

'.irV/.:iiTBR.No: 
i >-'AŞİ-TA No.

ADI: KONUT Ŷ Ĵ TIRAN;

Y A 21V  TAP.İH.Î;

İLİ; ANTALYA ‘ İLÇE: AL^iüNlfA MAHALLE VE KOY : OBa  3FLD S6I 
BABAOĞLU İML/..H. DHRFCHSİ

ANITSAL 1 >

SOKAK VE KAPI NO: KADASTRO: FAS'TA J-o'f ^A?3EL:3 i C5VRESELi 1 2

YAPAN:

k it a b î ■'T'-Vdâ̂ ıyB.

GENEL TANIM: Zemin+ûit o.-v.şaE ks.gir y.3.:'r.-, • üsf:: alaturka kiremitle kapi?., U;:'.-; ..:rx. :ccüiü-iûr.

KORUMA DURUMU A frT TAŞIYICI /JL ’İ,: Yr'V-'i A ÜSTYApr İAİÇY<?; -  A . / CTUBST
B ORTA J i B
C FENA C| c

. . .  - ____i- . '________ ________ : . j _ ...........

YOK 
İZİ VAR 
ÖNEMLİ

GÖZLEMLER: Yapmm özgün formu konmmuş durumda olup, ancak 
cumbanın sağ tarafındaki bacarun altındaJiCİ duvarda yer yer malzeme
kaybı olmuştur. ______________
BUGUNKU SAHİBİ:
ÖZEL MÜLKİYETTE

BAKIMINDAN SORUÎ^ILU OLAN: TBljCıvrİK
BİLGİLER

SU ELEK. ISITM KAN

YAPILAN ONARJMLAR: Yapıda yakın zamanda yapılmış herhangi bir onanm 
gözlemlenmemiştir.

ORUINAL KULLANIMI: 
KONUT

AYRINTILI TANIM: Yapı ana yoldan geride, oldukça büyük bir bahçenin içinde yer 
almaktadu-. Zemin ve üst kattan oluşan kâgir yapmın her iki katida ahşap haîılLı moloz taş 
duvardır. Üst kad konut, alt katı depo olarak loıllanılmış olup, şu anda boş durumdadır. Üst 

cephe merkezine yerleştirilmiş, üçgen alınlıldı, kırma çatılı küçük bir cumba yer 
laktadır. Cumbada'bir tane, cumbanın her iki yanında 63. iIci adet 2/3 oranlannda kısa 

dikdörtgen formda iki kanatlı pencereler yer almaktadır. Pencerelerin bir lasmmda özgün 
kepenkler korunmuş durumdadır. Cumbadald pencere hariç diğer pencere önlerinde demir 
şebekeler yer almaktadır. Uzun ahşap payandalarla desteklenmiş cumbanm altında, zemin kat 
girişini sağlayan iki kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Kareye yakın dikdörtgen formdaki 
yapının, sağ yan cephesinde, ild kat boyunca devam eden ıslak hacim kısımlan yer almaktadır. 
Bu kısmın çaüsı, ana çatıdan daiıa alt kotta olup, beşik çatı ile örtülüdür. Cumbanın sa.ğ 
tarafındaki bacanm altindaki duvarda yer yer malzeme kaybı olmuştur. Aıcak, yapı kitlesi, 
formu, kapı, pencere oranlan ve yapım malzemesi ile özgün halini korumuştur.

BUGUNKU KULLANIMI: 
KONUT

ÖNERİLEN KULLi\NÎMI: 
KO-rUT

\y{G ÜHBllLÜ^

HAZIRLAYAN 
Şebnem ALP / Mimar-MA 
Fatma BOYj\CIOĞLU / Mimar

’'';v ''-c-r:'



AVRUPA KONSEYİ KCrLTryglîL VARLKLAİU KORUM.A. ENVANTERİ X'=,'..K.E

TÜRKİYE KÜLTÜR VAJ^IKLAPJ VE MÜZELER GENEI M jD U R uaO î î
Aĵ üT cNvAMTERNo: ^

İLİ: ANTALYA ‘ İLÇ.i. MAHALLE VE KC'.' : C B a J?ELDES2 
BABAOĞrLU MAk^. j '

SOKAK VE KAPI NO: KADASTRO: P-VrlA ?/•>.?.3EL:75î

ADI: OKUL 1 YAPAN: i MİMARÎ 
1

1 IAhİHÎ: ICITABE: VAKFİYE;

GENEL TANIM: Tek kattan z-î .-uU İcâgir yapının üstv., tcarsilj^a tipi kiremitle k^ph, beşik çatı ile örtülüdür.

KORUMA DURUMU A İYİ ;■ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜSTYAPI i ;,1C YAPI jA  ! SÜSLEME |A  RUTUSi’T i.:^YOK
B o ??:t a ! B B : -:;j 3  ^ İ^M A N '^R : ■ V. j i3 Î_ZI V .\R

C FENA ; C C j  ÖNEMLİ !

VAZIYET PLANI ¥(.ir =

GÖZLEMLER: Yapmm özgün formu ve plan şeması konmmuş olup, 
şu anda kullanılmamaktadır. ._______
BUGUNKÜ SAHİBİ; BAKIMINDAN SORUÎ/ILU OLAN: TEKNİK SU ELEK. ISITM KAN
Milli Eğitim Bakanlığı BİLGİLER

YAPILAN ONARIMLAR: Yapıda yakın zamanda, yapsiraış herhangi bir onanm
gözlemlenmemiştir.

AYRINTILI TANIM: Yüksek bir subasban üzerine oturan, tek kattan oluşan, uzun dikdörtgen 
formdaki kagir yapmın üstü, raarsilya'tipi kiremitle kaplı, beşil< çatı ile örtülüdür. Döneminin 
özgün okul tipini, gerek plan şeması gerekse de cephe özellikleri ile yansıtan yapı, derslikler, 
öğretmen odası ve lojmandan oluşmaktadır, Kahn ta^ duvarlara sahip kagir yapının, 

'ncereleri altta iki kanat açılan, üstte ise vasistasla açılan üipte olup, demir şebekelidir, 
jf lan n  zemini ve tavanı ahşap kaplamadır. Sınıflardaki orijtn.âl kara tahtalar, sıralar ve eski 

dolaplar yerlerinde mevcuttur. Okulun ana giriş kapısı demir olarak yenilenmiştir. Giriş 
kapısının sol tarafindaki kısa kenarda lojman girişi vardır. Lojman kısım da tuvalet-banyo ve 
odadan oluşmaktadır. Lojman kısmı dersliklerle aynı çatı altuıda olup, tek bir bina içinde 
tasarlanmıştır. Yapı kitlesi, foırnu, kapı, pencere oranlan ve yapım malzemesi ile özgün halini 
korumuştur.

ORİJİNAL K U LLA N M : 
ÜFCUL

BUGUNKü KULLANIMI; 
OKUL

OME.RILEN KÜLLA>aMI: 
OKUL

HAZIRLAYAN /
Şebnem ALP / Mimar-MA 
Fatma BOYACIOĞLU /  M i m a c ^ . ^ ^



AVRUPA KONSEYİ KÛLTtİ;?; İL  VARLIKLARI KOROMA EiWANTER! K.V.K.E.

TmKIYE
iLİ: ANTALYA ’

KÜLTll:-. V-ARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MUDURLTJ<:-■
i ^.. „r - ! -'-i-iTER No: C.?

ILÇE:M,/^?rfA

SOKAK VE KAPI NO:

ADI: KONUT

YAFi::/-. .

MAH-ULE VE KOY : QîiA  
BABi^.OĞLÜ M A E ,

! ."■■■iITSAL

KADASTRO: PAFT^. ' V - ■ /-îvSiEI-/ İ.C5VRESEL
YAPAM :

KİTABE : ; ■'AKĴ tYE :
GENEL TANIM: Zemin+ûst kat'.V- .'iaşan kagir yapmm üstü alaturka kireımtlei-câp’: c?'- ' rtâIrj;-'.T

KORUMA DURUMU A iyi • ..ŞIYICI DIŞ YA?Î A ÜSTYAPI A iv YA?l
B O R T A ; B B
C FEN/^. : C

vji, ( .  İ,.-.üî;o ;
' J ■■ 'T? '[
■ 7̂- “I

yok
■g İZİ VAR 
■g ÖNEMLİ

GÖZLEMLER: Yapı oldukça sağlara olup, özgün fonn ve detaylan 
korunmuş durumdadır.

BUGUNKU SAHİBİ; 
ÖZEL MÜLKİYETTE

YAPILAN ONARJMLAR: Yapının duvarlannda yer yer çin:ıen£o içerikli harçlaıh sıva 
onanmlan yapılmıştır. Ayrıca, tuğüa olan ıslak hacimlerin çatısı da betonarme tabliys olarak 
yenilenmiştir._____________________________________________________________________
AYRINTILI TANIM: Yapı ana yoldan geride, oldukça büyük bir bahçenin içinde yer 
almaktadır. Kagir olan yapmm zerdia katı ve üst katın bir kısnu ahşap hatılh moloz taş duvfr 
olup, üst katın diğer duvarisai, ısl îc hacimlerde dahil kırmızı dolu tuğladu-. Kare formdaki 
''npınm kitlesi, yarımdaki 791 parseldeki yapıdan farklı olarsJc daha yalındır. Taş duvarlar 

;ap hatıllarla desteklenmiş olup, geleneksel yöntemle derzlenmiştir. Üst katta taş 
iuvarlardaki pencereler uzun dikdörtgen formda 14 oranında o.îup, bir kısrrıinda dışa bakan 
nsımlarmda ahşap korkuluklar bir kısmında da demir şebekeler yer almaktadır. Üsî katîa tuğla 
luvar üzerindeki pencereler ise, daha büj-ük dikdörtgen foıroda olup, ild kanatlı ahşap 
:epenklerle örtülüdür. Yapının girişi, doğı.\ cephesinden ahşap ild kanatlı kapı ile 
ağlanmaktadır. Bu kapmm yanında daha alçak, tek kanatlı ahşap biı* kapı daha yer alm?ictadır. 
apı kitlesi, formu, kapı, pencere oranlan ve yapım malzemesi île özg^an halini kory,muştur. '

ORtJİNAL KULLANTMI: 
KONUT

BUGUNKU KULL/Jn̂ İMI: 
KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: 
KO>iüT

[HAZIRLAYAN- .
Şebnem ALP / Mimar-MA 
Fatma BOYACIOĞLU/

::5 C !a s  K u r u ı i j - M ü d ü r ü



AVRUPA KONSEYİ KÜLTUi<ZL VARLIKLARI KORUMAENVA^rTEF.'' <. V X.;:.

TÜRKİYE KÜLrc'F. VARLIKLA-RJ VE MÜZELER GEîv3.. :/TX 'ij
vİLİ: ANTALYA IL Ç S :/:. MAHALLE VE .1 ; 

BABAOĞLÜ M
SOKAK VE KAPI NO: KADASTRO: T

ADI: KONUT Y /vPT: • YAPAN:

YAPIÂ-i7.-U<.cHl: KİTABE:

GENEL TAjNIM: Zemin+2 kattarj •>h.şsn kagir yapının üstü alaturka kiret'

l  >VAİ'^TER ycfi 5
i HARİTA i'̂ o.

■ ELSESî

} ' ':.î^3L:79l ■. İl! 2

KORLTvtA DURUMU A İYİ L-İ.5IYICI A, DIŞ YAPI ,\ USTYAI'
B ORTA - B B
C FENA C c

VAZİYET PLANI

GÖZLEMLER: Yapının kuzey ve doğu cephesine sonradan eklenen 
betonarme merdiven, ıslak hacimler ve teras dışında özgün, formu

lA SUSLĞM.C , i , ; 'JTi:2EZ •; A y o k
ELEMA,'!;./-.î r a  izi VAR

1 ’ I " . ,"3 ÖNEMLİ

BUGÜNKÜ SAHİBİ: BAKI^/^iINDAN SOP^UMLU OLAN: t e k n ik SU ELEK. ISITM KAN
ÖZEL MÜLKİYETl'E BİLGİLER

teras eklenmiş, doğu cephesinde ıslak hacimlerin zemin katı hariç üst katisn yenilenTOİŞi baîı 
cephesi tümden diğer cephelerdeki taş duvarlarda pjtrça parça çimento içerikli hc.rç ile 
sıvanmıştır. __________________________________ _ _̂_____________________
AYRINTILI TANIM: Yapı ana yoldan geride, oldukça bü>'ük bir bahçenin içinde yer 
almaktadur. Zemin ve L katı moloz taş duvar olan kagir yapmnı, 2. katı bağdadi duvarlıdır. L 
"e 2. Katı konut olarak kullanılan i-'apının zemin katı depo olarak kullanılmaktadır. Yapmm 

rey ve doğu cephesine sonradan betonarme merdiven-teras eklenmiş, doğu cephesinde ıslak 
hacimlerin zemin katı hariç üst katlan yenilenmiş; cephelerdeki taş duvarlarda parça parça 
çimento içerikli harç ile sıvanmıştır. 1. ve 2. kat girişleri yeni yapılan betonarme merdivenden 
sağlanmaktadır. 2. katta cephe merkezine yerleştirilmiş, üçgen aluıhklı, bnna çatılı küçük bir 
cumba yer almaktadır. Cumbada bir tane, cumbanm her üd yanrada da iki adet !4 bojoiîunda 
uzun dikdörtgen formda pencereler yer almalctadır. Ara kat pencereleri demir şebekeli olup, 
cumba penceresinde de korkuluk amaçlı demir şebekeler yer almaktadu'. Pencerelerin bir 
kısmında özgün kepenkler korunmuş durumdadır. Cumba uzun ahşap payandalarla 
desteklenmiştir. 1. Ve 2. Kat girişleri ahşap ild kanatlı kapılar ile sağlanmaktadır. Yapmm batı 
cephesi tümden çimento içerildi sıva ile sıvanmıştır. M cak, yapı kitlesi, formu, kapı, pencere 
oranlan ve yapım malzemesi ile özgün halini korumuştur.

n

o r ij in a l  KULLANIMI: 
KONUT

BUGUNKU KuT.L.WIMI: 
KONUT

ONERILEM KULL..AÎ>IIMI: 
KOl'fUT

HAZIRLAYAN f  .
Şebnem ALP / Mixnar-MA 
Fatma BOYACIOĞLU / Mimar^.^i.

i KONTROL EDEN s 
Melike GÜL / Bölge Kurulu Müdürü

• c / ^ -
YAYIN DİZİNİ: EKLER

RAPOR
FOTOĞRAF
ROLOVE PROJESİ
HAPJTA
KROKi:
KITî >BE
VAKFİYE



AVRUPA KONSEYİ KÜLTÜREL VARLUCtARÎ KORUM.\ EK'/ANTERİ K.V.K.E.
ANİT

EN^/ANTER No: İO

T m K İY E KÜLTÜR V A RLnaA RÎ VE MÜZELER GENEL .^JDÜRLÜGU HARİTA No.

iLI: ANTALYA- İLÇE: AL^ÜVYA

SOKAK VE KAPI NO:

ADI: KONUT Y A P im A N : 

YAPIM TARİHÎ:

MAHALLE VE KCY; ; OBA BE::.DESÎ 
BABAO'ĞLÜ

::OF.UMA 1 ANITSAL 
' 'î:î3Cgsî!

KADASTRO: PAFTA

YAPAN:

KİTABeT

ADA- - .̂ A51S5L:737 \
_____________i____

CAĞI:

ÇEVRESEL

g e n e l  TANIM: Zemin+ûst kattan oluşan kagir yapınm üstü Marsilya ti.pi kiremitle ks.pl: l'SşrLk ça ı ile örtülüdür.

SÜSLEME 
ELEMANLAP.I

KORUMA DURUMU A İYİ TAŞr/ICI A DÜŞ Y^J^I A USTYAH a ; iç  y.api a

B ORTA B B B B
C FENA C C ii C

A RUTUBET
B E
C C

YOK 
İZİ VAR 
ÖNEMLİ

GÖZLEMLER: Yapı oldukça sağlam olup, özgün form ve dstaylan 
korunmuş durumda^r.
BUGUNKU SAHİBİ: BAIOMINDAN SORUMLU OLAN: TEKNİK SU ELEK. ISITM KAN
ÖZEL MÜLKİYETTE BİLGİLER

YAPILAN ONARIMLAR: Yapmm taş duvarlarma çimento içerikli harçla denz yapılınışttr. o r ij in a l  KULLANIM: 
KONUT

AYRINTILI TANIM: Yapı ana yoldan geride, oldukça büyük bir bahçenin içinde yer 
alraaktadır.Zerain+1 .kat+2.kattan oluşan kagir yapmm cumba hariç tüm beden duvarlan 
moloz taştır. 1. kat giriş kapısı üstünde yer alan ve ahşap dikmeler üzerinde yükselen curaba 
duvarları ise dolu kırmızı tuğladır. Ahşap çatkılar arası dolu harman tuğlası doldurularak 

"ilen hımış duvar tekniğindeki cumba duvarlarının pencere altındaki bir kısım sıvalan 
^jcülmüştür. Taş duvarlar ahşap hatıllarla desteklenmiş olup, yakın zamanda çimento içerikli 

harçla derzlenmiştir.l, kata, güney cephesinden tek kollu taş bh- merdivenle ulaşılmaktadır. 
Zemin kat girişi ise, bu merdivenin altından ahşap bir merdiven ile sağlanmaktadır. 1. Kat 
hizasmdan girilen ve yapmm giriş cephesine sonradan eklendiği anlaşılan, yapıya bitişik iki 
katlı ek kısmın beton olan çaüsı ana yapı taraândan teras olarak kullanılmaktadır. Cumbada 
yer alan 3 pencere dikdörtgen formda olup, yaklaşık olaraJ< 14 orana sahiptir. Aynca pencereler 
giyotin pencere olup, demir şebekelidir. Cumba dışındaki tüm katlardaki büyük pencereler 
yaklaşık 2/3 orana sahip olup, önünde deroir şebeke yer almaktadır.2. katta, kuzey cephesinde 
üstü sundurmayla örtülü ahşap çardak yer almaktadır. Yapı kitlesi, formu, kapı, pencere 
oranlan ve yapun malzemesi ile özgün-halini.jkorumuştur.

BUGUNKU KULLANIMI: 
KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: 
KONUT

HAZIRLAYAN ,
Şebnem ALP / Mimar-MA 
Fatma BOYACIOĞLU/ '

KONTROL EDEN 
Melike GÖL / Bölge/ , Müdürü

laıoKi
KİTABE
VAKFİYE
DIGER

yy' y "'“XV



AVRUPA koN SEY İ
TÜRKİYE
ILI; ANTALYA

KÜLTÜREL VAilLÜCU^J KORUMA ENVAÎ^TERİ K.V.K.5 .

KÜLTÜR V^vRLIKLARJ VE MÜZELER GENEL MÜDÜPr.OcO" 
ÎLÇS: ALANYA | MAHALLE VE KÖY ; O E A .^ l .  ^

ENVANTER No: U  
‘ R A R İT A N o .

SOKAK VE KAPI NO:

ADI: KONLTT YAPTIRAN:

YAPIM TARİHÎ;

KAİDİDLAR MAH.
; ! AMITSAL

KADASTRO; PAFTA

YAPAN;

KİTABE:

ÇEVRESEL

GENEL TANIM; Zeccdn+ûst kattan oiuşan kagi- yapının üstü Marsilya tipi kiremitle b-p.h b&şBy. çaî? ile öît>13vr;

İÇYAİî~[KORUMA DURUMU A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜSTYAPI A
B ORTA B B B
C FENA C C C

VAZIYET PLANI

GÖZLEMLER: Yapı oldukça sağlam olup, özgün form, ve detaylan 
korunmuş durtmıdadır. Sadece yapmın kuzeybatı 'köşesine sonradan 
betonarme teras eklenmiştir.

BUGUNKÜ SAHİBİ: 
ÖZEL MÜLKİYETTE

B
JUÎI.iiT'fE i

FOTOĞRAF

r.UTTJBET J \  YOK 
“g iz i  VAR 
-g  ÖNEMLİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONAJRJMLAR: Yapmm taş duvsa*Iarma Idreç içerildi harçla derz yapılmıştır. o r ijin a l  KULLANIMI; 
KONUT

AYRINTILI TAMM:.Zemin+l.kattan oluşan kagir yapmm cumba hariç tüm beden duvarlan 
moloz taştır. Zemin kat depo, üst kat konut olarak kullanılmaktadir. Yapmm girişi batı 
cephesinden, cumba altmdan ahşap iki kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Kapı kanatlan 
'Âlahdır. Kapı üstünde yer alan cumba ise, oldukça kısa bir çıkma yapmaktadır. Aynı şekilde 

Jaba üstündeki saçakta çok dardır. Cumbada 2 adet uzun dikdörtgen formda, Vı oranında 
giyotin pencere yer almaktadır. Pencere önlerinde iki kanatlı ahşap kepenider bulumııaktadır. 
Aynca, kepenk ile pencere arasmda, pencerenin yan yüksekliğinde demir şebekeler 
bulunmaktadır. Yapı oldukça sağlara olup, özgün form ve detaylan korunmuş dunundadır. 
Sadece yapının kuzeybatı köşesine sonradan betonarme teras eklenmiştir. Yapımn hemen 
yamnda bâhçe içinde, tek katlı, kagir özgün depo yapısı yer almaktadır. Depö yapısı özgün 
formunu korumuş olup, sadece üst örtüsü beton olaralc yenilenmiştir. Yapı kitlesi, formu, kapı, 
pencere oranlan ve yapım malzemesi ile özgün hali korunmuştur.

BUGUNKU KULLANIMI; 
KONUT

ON’ERILEN KULLANIMI: 
KONUT

HAZIRLAYAN 
Şebnem ALP / Mimar-MA 
Fatma BOYACIOĞLU / Mi

\W G\jpULlJH KONTROL EDE 
Melike GÜL / Bö

HARİTA
KROKİ
KİTABE
VAKFİYE
DİĞER

JfÜ
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AVRUPA KONSEYİ [KÜLÎÜREL V.AJILIKLARI KCRUT'/LA ENVŷ NT'r'.’.'

Tü r k iy e

HI: ANTALYA
KÜLTÜR VAÎILIKL/JII VE MUZBLER . iV

• r'o; i'l_
r>v

İLÇE; .ALAMYA

SOKAK VE KAPI NO:

MAHALLE V E K ^ v
k a d jt l a r  Mu.'-:

I y^ORüîv'A İANŞiSAL

ADI; KONUT YAFTIRAJ^:

KADASTRO:

Y A P /ıN ;

' K İTABE;

• 'c.> -'i ! CEYPsESEL

GENEL TANIM; Zemin+üsi k e rr ; ; ,j.şa,z k&.gir ûsrü Marsilya ı.'.

korum a  d u r u m u A, İYİ TAŞIYICI A DIŞ Y.\FI A USTY/
B ORTA B B
c FENA C C

7 /:t  ..'JYOK
f r |  izi VAR 

ÖI'fBMLİ

VAZIYET PLANI

GÖZLEMLER: Yapı oldukça saSlam olup, özgün fonn vs detayları 
korunmuş durumdadır.
BUGUNKU SAHİBİ:, BAKIMD'ÎDAN SORUMLU OLAJSi; TEKNİK SU ELEK. ISITM KAN
ÖZEL MÜLKİYETTE BİLGİLER

YAPILAN ONARIMLAR: Yakın zamanda yapılmış herhangi bir onanm gözleamemiştir. ORİJİNAL KULLAPTIM; 
KONUT

AYRINTILI TANÎÎvI:.Zemin+l..!<:rfa"i oluşan kagir yapmm cumba hariç tüm beden duvarlan 
moloz taştır. Cumba duvarlan ahşap tahta kaplamadır. Cumba, zemin kat giriş kapısı ûstane 
oturan ahşap payandalarla desteÛenmektedir. Zemin kat depo, üst kat konut olarak 
kullanılmalctadır. Yapmm zemin kat girişi güney cephes.inden, cumba altından ahşap iki kanatlı 
bir kapı ile sağlanmaktadır. Üst kat girişi ise, yapının doğu duvanna bitişik tek koliu taş bir 
’̂ CTdivenle sağlanmaktadır. Yapıdan çıkıntılı, duvarlan dolu harman tuğlacı ile örülmüş üst kat 

iş kısmının çatısı, ana çatıdan daia düşük kotta olup, üst düz beto.n kaplarnadu-. Aynı şekilde 
cumbanın çatısı da ana çatıdan daha düşük kotta olup, üstü saç kaplamadır. Yapınm cumba 
dışmdaki tüm pencereleri yaklaşık Vı oranında olup, iki kanatlı demir şebekelidir. Cumbada yer 
alan iki pencere önünde ise iki kanatlı ahşap kepenk yer almaktadır. Yapmm içine 
girilememiştir. Ancak, yapı kitlesi, formu, kapı, pencere oranlan ve yapım malzemesi ile 
özgün hali korunmuştur.

BUGUNKU KULLA^HMI: 
KONUT

ûîWHR;LEN KULLANIMI; 
K0;"ÜT

B U L ü t oıJ Ö

HAZIRLAYAN t
Şebnem ALP / Mimar-MA —
Fatma BOYACIOGLU / M im air^^^^j^^

KONTROL EDEN

YAYIN DİZİNİ:

I İ;.ia-..İA3Î2~

Melike GÜL / Bölge ̂ Curulu Müdürü

EKLER
RAPOR
FOTOĞRAF
ROLOVE PROJESİ
h a r it a
k r o k i
KİTABE
VAKFİYE
DİĞER

X

X

f.v ■



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

.ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

T oplan tı T arih i ve N o . : 15.12.2005/22 
K a ra r  T arih i ve No. : 15.12.2005/743

T op lan tı Y eri 
A N T A L Y A

Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Beldesi sınırlan içerisinde bulunan ve Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulunun 19.12.1990 güa ve 999 sayılı karan ile Anıt Eser 
olarak tescil edilen ve koruma alam sınırlan belirlenen M£4ıeaesi.ni,r̂ , ĵç9iy n p [^ g .i^  
sm ırlanm n yeniden düzenlenmesine ilişkin Alanya Müze Müdürlüğü ve Antalya Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu okundu, ekleri ile dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Beldesi sınırlan içerisinde bulunan ve Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklanm Koruma Kurulunun 19.12.1990 gün ve 999 sayılı karan ile Amt Eser 
olarak tescil edilen Oba Medresesinin kadastral pafta ve halihazır pafta üzerine işlenerek 
yeniden düzenlenen koruma alam sınmnm uygun bulunduğuna (Olumlu), korum a alanında 
Koruma Bölge Kurulundan izin alınmadan herhangi bir izinsiz uygulamada bulunulmaması 
gerektiğine karar verildi. •

BAŞKAN 
Prof.Dr.Haluk ABBASOĞLU 

İMZA

BAŞKAN Y A R D IM C ISI 
■ Doç.Dr.Gül ASATEKİN 

İM ZA

Üye
Prof.Dr.Hakkı ACUN 

İMZA

Üye
Prof.D r.H aw a IŞIK 

(BULUNMADI)

Üye 
Feridun UYAR 

Y.Mimar 
İMZA

Üye
Av.M esut AKAR 

İMZA

Üye
Prof Dr.Hülya KOÇ 

İMZA

Üye 
M urat S ATI 

Oba Belediye Tem. 
İMZA

Üye
Seher TÜRKMEN 

Alanya M üze Md.V.

Üye Üye



I /

T .C
K Ü L T Ü R  VE T U R İZ M  B A K A N L IĞ I 

A N T A L Y A  K Ü LT Ü R  VE T A B İA T  V A R L IK L A R IN I 
K O R U M A  BÖ LGE K U R U LU

K A R A R

T o p la n t ı  T a r i h i  ve No. : 27.01.2010/114 
K a r a r  T a r i h i  ve No. : 27.01.2010/3804

T oplan tı Y eri 
A NTALYA

Antalya îli, Alanya İlçesi, Oba Beldesi, Çarşam ba Mahallesinde bulunan ve A ntalya 
Koaım a Bölge Kurulunun 15.122005 tarih ve 743 sayılı karan ile koruma alanı s ın ırlan  
belirlenen Oba Medresesi koruma alanmda yapılan imar düzenlemesinin, koruma alan ı 
içerisinde yapılacak uygulamalara yönelik hükümlerin oluşturulduğu imar planım n K urula 
getirilm esine ilişkin Antalya K orum a Bölge Kurulunun 28.09.2009 tarih ve 3422 sayıh k a ran , 
Oba Belediye Başkanhğınm ^ b a M e d re şe ş i koruma alanında bulunan 267.304 İDS 1SQ^vp 
1̂ Q<; nnbı par<;/^1|prj ı p Yfffîlfıl İflIflT 07.12.2009
tarih ve 5 J ^ s a y ı l^ a z ıs ı  okundu, ekleri ve dosyası in c e len d i'y âp îâ î^ö rü şm eİer sonucunda;

A ntalya İli, Alanya İlçesi, Oba Beldesi, Çarşamba Mahallesinde bulunan ve 
K urulum uzun 15.12.2005 tarih ve 743 sayılı karan ile korum a alanı sımrlan belirlenen O ba 
M edresesi koruma alanmda K urulum uzun 28.9.2009 tarih ve 3422 sayılı karannda belirtilen  
hususlai' doğrultusunda hazırlanan ve planda önerilen yollara, göre komma alanı sın ırında 
düzenlem eler içeren imar planının.- Oba M edresesi korum a alanma ilişkin kısmının uvö:un 
bulunduğuna (Olumlu) karar venldı.

(/-•

B A ŞK A N  
Prof.D r.H avva IŞIK 

İM ZA

'•M fr f ly rö Ü L
K ü K jİu  Müdürü BAŞKAN Y A R D IM C IS I 

. Prof.Dr.Ziya G EN Ç EL 
İMZA

Uye
M im .B ekir KARABAG 

İM ZA

Üye
Doç.Dr.H.Sabri ALANYALI 

İMZA

Üye
Prof.Dr.Erdal TERCA N  

İMZA

Üye
D r.Zekeriya ŞİM ŞİR 

İM ZA

Uye
Seher TÜ RK M EN  

A lanya M üze Md.V. 
İM ZA

Üye
M im.H.Bülent BAYKAL 

İMZA

Üye

Üye 
Murat S ATI 

Oba BIdTem . 
İMZA

Üye



K
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t . .
T.C .

K Ü LTÜ R VE T U R İ Z M  BAKANLIĞI  
AİNTALYA K Ü LTÜ R VE TA Bİ AT  VARLIKL ARI NI  

K O RU M A  BÖ LG E KURULU

KARAR

t

T o p lan tı T a rih i ve N o .: 27.01.2010/114 
K a ra r  T a rih i ve No. : 27.01.2010/3805

T oplantı Yeri 
ANTALYA

Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Beldesi, Eğribucak Mahallesi, Bucakoluk Mevkii
parsel üzerinde bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun 09.12.1997 tarih ve 3586 sayılı kararı 
ile “korunması gerekli kültür varlığı” olarak tescil edilerek etrafında 10’ar metre koruma alanı 
belirlenen Altı Kapı Kilisesi koruma alanında yapılan imar plammn iletildiğine ilişkin Oba 
Belediye Başkanlığmm 07.12.2009 tarih ve 582 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kumlu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan inceleme raporu okundu, ekleri, ve dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Alanya İlçesi, Oba Beldesi, Eğribucak Mahallesi, Bucakoluk Mevkiinde 
520 nolu kadastro parseli üzerinde bulunan, Antalya Koruma Kurulunun 9.12J99.7 .tarih.ye 
3586 sav-iü-k-aran-ile. korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, Âltıkapı Kilisesi 
koruma alanı ve çevresinde hazırlanan ve planda önerilen yollara göre koruma alanı sınırında 
düzenlemeler içeren imar pTamrun H^oruma alanına ilişkin '*EsSnm " ı^^
(^Olumlu') karar verildi.

BAŞKAN 
Prof.Dr.Havva IŞIK 

İMZA

...GİBİDİ'.^

W

BAŞKAN YARDIM CISI 
Prof.Dr.Ziya GENÇEL 

İMZA

Üye
M im.Bekir KARABAG 

• İMZA

Üye
Doç.Dr.H.Sabri ALANYALI 

İMZA . .

Üye
Prof.Dr.Erdal TERCAN 

İMZA

Üye
Dr.Zekeriya ŞİMŞİR 

İMZA

ü y e
Seher TÜRKM EN 

Alanya Müze Md.V. 
İMZA

Üye
Mim.H.Bülent BAYKAL 

İMZA

Üye

Üye 
Murat S ATİ 

Oba BId.Tem. 
İMZA

Üye



T.C
KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI

ANTALYA KÜLTÜR VAJRLIKLARIN.T KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantn  T arih i ve N o ,; 16.10.2012/32 
K a r a r  Tarihn ve No. : 16.10.2012/1038

Toplantı Yeri 
ANTALYA

l is t e  1

ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT V^J^LLna.4J?JM KORUMA KURtJLUNUN 14.02.1997 
TARİH VE 3265 SAYILI lOkRARI ÎLE TESCİL EDİLEN SİVİL M E V L ^ IK  ÖRNEĞİ

YAPILAR:

Env.No:
1- Konut

2>Konut

3-Konut

4-Konut

Oba BeMesi Cami Alaııı Mahallesi 

Oba Be!desi Babaoğîu Mahallesi 

Oba Beîdesi Babaoğîu Mahallesi 

Oba Beldesi Kadılar Malıallesi

Parsel No:
1322 Parsel

806 Parsel 

382 Parsel 

370 parsel

Yapı grubu 
II.

II.

II.

II.

LISTE2

mdım̂c

Env No: Yen Adla No: Paırsel No: Yaoı grubu

5- Konut Oba Beldesi Camialam Mab.aliesi 330 3 I I
V

6-Konut Oba Beldesi Babaoğîu P/[alıalIesi 260 3 I I . • ’

7-Okul Oba Beldesi Babaoğîu Mahallesi - 751

8-Konut Oba Beldesi Babaoğîu Mahallesi Tarım Alanı 791
• 1 - ’

II.

9-Konuî Oba Beldesi Babaoğîu Maiıallesi Tarım Alanı 792 n.

10-Konut Oba Beldesi Babaoğîu Mahallesi Tanm Alanı 737 n. A'

11-Konut Oba Beldesi Kadılar Mahallesi Tanm Alanı 2525 II. -  ■ ■■

12-Konut Oba Beldesi Kadılar Mahallesi Tanm Alanı 944 •
» /. 

“' • ' î r , ' t ' " " '

13-Konut Oba Beldesi Kadılar Mal?.allesi Tarım Alanı 373



T .C
K Ü L T Ü R  VE T U R İ Z M  BAKANL3ĞÎ  

A NTALYA K Ü L T Ü R  VE T A B İ A T  VARL3 KLAR İ NÎ  
k o r u m a  B Ö L G E  KURULU

K A R A R

TopJantü T a rih î ve No. : 27.01.2010/114 
K a ra r  T a rih î ve No. ; 27.01.2010/3803

L ÎS T E

ANTALYA

Env.No: Yeri Parsel No: Yaps grybıa
1- Konut Oba Beldesi Cami Alanı Mahallesi 1322  ̂Parsel 11.

2-Konut *' Oba Beldesi Babaoğlu M ahallesi 806 Parsel II.

3-Konut Oba Beldesi Babaoğlu M ahallesi 382 Parsel II.

4-Konut Oba Beldesi Kadılar Mahallesi 370 parsel II.

5-Ağaç Oba Beldesi Çarşamba Mah. Soğancılar Çık. 
2 adet Çınar ağacı

331
«S3SSOB

Parsel

BAŞKAN 
Prof.Dr.Havva IŞIK 

İMZA

. 'S"’ «'
■ ^ « Ş e 'K ü ru lu  Mü d ü r ü

BAŞ,KAN Y A R D IM C ISI 
Pröf.Dr.Ziya GENÇEL 

İiMZA

Üye
M i m. Bekir KARABAÖ 

İMZA

Üye
Doç.Dr.H.Sabri ALANYALI 

İMZA
Prof.Dr.Erdal TERCAN 

İMZA

Dr.Zekeriya ŞİMŞİR 
; İMZA

M im.H.Bülent BAYKAL 
İMZA

Murat SATI 
O baB ld.Tem . 

İMZA

Üye
Seher TÜRj<CMEN 

Alanya M üze Md.V. 
'İM ZA

üye


