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KÜLrÜn ve ıfURizM BAKANLIĞI
Buısa Kültiir Varlrklaııru Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplanh Taıihi ve No
Karar Tarihi ve No

:01,.02.2018/ 337
:01,.02.2018/ 7533

Toplanh yeri
BURSA

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma
Amaçlı İmar Planr Revİzyonu kapsamında yapılacak olan Tarihi Külti,ir Adası Projesine esas
hazırlanan li1000 ölçekli plan revizyonuna ilişkin Kırrulumuzun 05.10.2017 tarih ve 7354
sayılı karan gereği 28.10.2017 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonucu;

Bursa İli, Osmarıgazi İlçesi, Tayakadın Mahatlesi, 408'ı. ada,3 parsel, 4088 ada, l
parse1,4089 ada,3 parsel, 4089 ada" 41 parsel, 4089 ada" 42 parsel, 4087 ada,7 parsel ve 4091
ada, 'l paıselde yer alan 7(yedi) adet yapının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili
yönetmelikte belirtilen özellikleri laşıması nedeniyle aynt yrısanrn 7.maddesi gereğince
"korunması gerekli taşınmaz kültiir varhğı" olarak tescil edilmelerine, koruma
gruplannın"2.grup" olarak belirlenmesine,

Aırlaı yasa ve yiiriirliikteki yönetmelik uyannca tescil ilanınıı ilgili kurumlaıca
gerçekleştirilmesi ve tapunun beyanlaı hanesine gerekli tescil, koruma grubu şerhlerinin
konularak Kurul Müdi,irlüğiine belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine,

Tescil edilen 7(yedi) adet yapının öneri plana işlenmesine, buna göre plan kararlanrun
yeniden etüd edilmesine, karar verildi.
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Toplantı Tarihi ve No
Kaıaı Taıihi ve No

KÜİTÜn Ve TURZM BAKANLIĞI
Bursa Kültilr Varlrklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

:01.02.2018/ 331

:01,.02.2018/ 7533
Toplantı yeri

BtJRsA

Tescil edilen 7(yedi) adet yapıntn öneri pl işlenmesine. buna göre plan kararlannın

ycniden etüd edilmesine, karar verildi

Bursa ili, osmangazi ilçesi. l/1O00 ölçekli ÖrdekIi Hamamı ve Çevresi Koruma

Amaçlı lmar planı Reviryonu kapsamında yapılacak oıan Tarihi kültiir Adası pğesine esas

hazırlanan l/l000 ölçekli plan revizyonuna ilişkin Kurulumuzun 05.10.2017 wih ve 7354

sayılı karan gereği 28.10.2017 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonucu;

Bursa İli. osmangazi İlçesi, Tayakadın Mahallesi. 4087 adq 3 parsel. 4088 ada_ l

parsel'4089ada.3parsel,4089ada,4lparsel.4089ada.42parsel,4087ada'7parselve409l
ada.lparseldeyeralan7(yedi)adetyapının2863sayılıyasanın6.maddesiveilgili
yönetmelikte belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7,maddesi gereğince

..korunması gerekli taşınmaz kültiır varlığl" olarak tescil edilmelerine, koruma

gruplarının"2.gnıp" olarak belirlenmesine.

Anılanyasaveyiirürlüktekiyönetmelikuyanncatescililanınınilgilikurumlarca
gerçekleştirilmesivetapununbeyanlaıhanesinegerekliteseil.korumagrubuşerhlerinin
konularak Kurul Müdürlüğilne beI geleriyle birl ikte bilgi verilmesine,

GEÇİCi BAŞKAN
Havrettin ELDEMİR

(lmza)

üyB
Erol ÇALIŞKAN

(İınzı)

üyE
Bursa Büyiüşehir Belediye

Temsilcisi
Faİuk öZGöKçE

(İmze)

*ı,

\

üyı
Ahmet CORUK

(İmzı)

üyp
Hasan AYDIN

(İmza)

GEÇiCi BAŞKAN VRD.
Volkan ŞENEL

(İnıza)

üyt
Doç. Dr. Serdaı AYBEK

(İmzı)
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Osmangazi Belediye Temsilcisi

Sezai ÖZoKU-t,ANoĞLU
(İmzı)
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