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I
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Edincik Mahallesi, sit dışı alanda, 87l5 parseldeki yapının

tescil irdelemesinin yapılmasını içeren Bandırma Belediye Başkan|ığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün 25.04.2016 109.11.2016 tarih ve 2386/5956 sayılı yziar\ 9213 parsel ve 9527
parseliıı yer aldığı adalarda ada içi düzenlenıe ve tescil talepleriııiıı değerlendirilııresiıri içeıen
Bandırma Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Miidürlüğil'nnn 07 _l2.20115110,03.2l6 tarih ve
5791l|32"7 sayılı yazılanna istinaden Kurulumuzun 09.03.2017 tarih ve 6692 sayılı kararı gereği
yerinde incelemesinin değerlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün 17.05.20l7 tarih ve 254l sayılı
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Edincik Mahallesi, sit dışı alanda, 8715 parseldeki yapının
tescil irdelemesinin yapılmasını içeren Bandırma Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün 25.04.2016 109.11 .20'16 tarih ve 2386/5956 sayılı yazıları, 9213 parsel ve 9527
parselin yer aldığı adalarda ada içi düzenleme ve tescil taleplerinin değerlendirilmesini içeren
Bandlrma Belediye Başkanlığl imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nüı a7 ,l2.2015lI0.0],2l6 tarih Ve

579lll327 sayılı yazılarına istinaden Kurulumuzun 09.03.2017 larih ve 6692 sayılı kararı gerÇi
söz konusu alan yerinde incelendi;

l.Edincik Kentsel yerleşimi içersinde yapıların ki.iltür varlığı niteliğinde olması;

bahçeleri, duvarları ve sokakları ile bütünlük arz etmesi sebebi ile bölgenin kentsel sit alanı
özelliği taşıyabileceği kanaati ile Edincik kent merkezinde ve yakın çevresinde Kurulumuz
Müdürlüğü uzmanlarınğa detaylı bir inceleme ve sit alanı irdelemesi çalışmasının ivedilikle
yapılması gerektiğine karar verildi.

2.87l5 sayıh parseldeki iki katlı özel mütkiyetteki yapının sanat, mimari, tarihi, estetik,

mahalli, dekorati{ simgesel, belgesel, işlevsel, maddi, hatıra, izlenim, özgünlük, yapısal durum,

malzeıne, yapını teknolojisi, biçim bakınıtıdan özellik göstefirıesi nedeniyle koıuırırrasııra gerek

duyıılması ve yapının ait olduğu dönemin kendine özgü niteliklerini anlatan belge niteliğinde

olmasından dolayı 2863 sayılı yasanın 6. ve 7, Maddeleri gereğince "korunması gerekli kültür

varlığı" olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, tapunun

beyanlar hanesine 'koruma grubu ve tescil' şerhinin konulmasına, ilan işlemlerinin yapılmasına,

planda tescil taramaslnln işlenmesine ve Kurul Müdürlüğüne belgeleri ite birlikte bitgi
verilmesine, mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için ivedilikle rölövesinin

hazırlanarak Kurulumuza gönderilmesine, rölöve onaylanıncaya kadar ki süreçte bina ve

çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin ilgilisi ve belediyesince

alınması gerektiğine karar verildi.
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3. Aynı adada bulunan 9526 ve 9536 sayılı parseldeki özel mülkiyetteki yapıların sanat,

mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif, simgesel, belgesel, işlevsel, maddi, hatıra, izlenim,
özgünlük, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, biçim bakımından özellik göstermesi
ıredeniyle korunrırasına gerek duyulmasl ve yapıntır ait olduğu dötıeııriır keııdiııe özgü
niteliklerini anlatan belge niteliğinde olmasından dolayı 2863 sayılı yasanın 6, ve 7. Maddeleri
gereğince "korunması gerekli kültür varlıği' olarak tescil edilmelerine, koruma grubunun

2.grup olarak belirlenmesine, tapunun beyanlar hanesine 'koruma grubu ve tescil' şerhinin
konulmasına, ilan işlemlerinin yapıImasına, planda tescil taramastnın ve korunma alanının
işlenmesine ve Kurul Müdürlüğüne belgeleri ite birlikte bilgi verilmesine,
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Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Edincik Mahalleşinde y€r alan yola

heli iki katlr yapı kendinc haş üslubuyla çevresinde dikkat çekmekte ve
çevre dokusuıa da katkıda bulunmaldadrr. Günümüzde kullanılmayan
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bulunduğu coğrafyadaki yaşamını sürdürmesi ve bizden sonraki nesillere
iletilırıesi gereken bir küItürel mirastır.
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