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Antalya İli, Kaş İlçesi, Kemer Mahallesi, Kızılyaka mevkiinde, Kaş Belediyesi mülkiyetindeki, 134 ada
68 parselde yer alan eski okul yapısı ve aynı parselde yer alan iki adet sarnıcın tesciline ilişkin Antalya İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 2349632 sayılı yazısı ve ekleri, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 2350885 sayılı yazısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.04.2022 tarih ve 2446325 sayılı, 09.05.2022 tarih ve 2481955 sayılı yazıları,
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16.05.2022 tarih ve 154919 sayılı yazısı, Antalya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.05.2022 tarih ve 1371871 kayıt numaralı, 27.06.2022
tarih ve 1466298 kayıt numaralı uzman raporları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Antalya İli, Kaş İlçesi, Kemer Mahallesi, Kızılyaka mevkiinde, Kaş Belediyesi mülkiyetindeki, 134 ada
68 parselde yer alan eski okul yapısı ve aynı parselde yer alan iki adet sarnıcın, 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6.
maddelerinde tanımlanan özellikleri taşıdığı,
2863 sayılı Yasanın 7. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit
ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereği ilgili Kurumların görüşünün Kurul Müdürlüğünce
istendiği, iletilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısında olumsuz görüş olmadığı, Kaş Belediyesi
görüşünün ise süresi içerisinde iletilmediğinin Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığına,
Buna göre, 134 ada 68 parselde yer alan eski okul yapısı ve aynı parselde yer alan okula ait iki adet
sarnıcın “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine (3 adet),
Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı gruplarının
“II. Grup”, koruma alanının ise kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği gibi belirlenmesine,
Koruma Alanında tamamen ya da kısmen kalan taşınmazların ilgili Kadastro Müdürlüğünce Kurul
Müdürlüğüne bildirilmesine, bu işlem sonrasında taşınmazların tapu kayıtlarına tamamen ya da kısmen
kaldığına dair ilgili şerhlerin konulmasının sağlanmasına,
2863 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca koruma alanında Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve
fiziki uygulamada bulunulmamasına, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin Belediyesince alınarak
tescilli taşınmazlara yönelik hazırlanacak rölöve ve restitüsyon etüdüne dayalı restorasyon projesinin
Kurulumuza iletilmesine,
Koruma alanı ve tescilli yapıların planlara işlenerek plan hükümleriyle birlikte Kurulumuza iletilmesine
karar verildi.

