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T.C.
KüLrün ve TURiZM BAKANLIĞI

Bursa Kültür Varlrklarrnı Koruma Bölge Kuıulu
KARAR

I
:03.1,7.2018/ 370
: 03.11.2018/ 8364

1,6.10.826

Top]antı Yerl
BURSA

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamlnda, Kentsel Sit

Alanında kalan, taşınmaz külttir varlığı olarak tescilli 1128 ada, 2 parselde bulunan sivil
mimarlık ömeği yapının bitişik parselinde yer alan, özel mülkiyete ait, H2lb.l3b.4c pafta, l l28
ada, 3 parselde yer alan yapıya yönelik basit onarım talebinin değerlendirilmesine iliŞkin;

Mudanyi Belediye BaşkanJığı İmar ve şehircilik Müdürlüğü,nün 11.09.2018 ta1;h ve 2430,7

sayılı yazı ve ekieri ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlannın 01 .1 1.2018 tarih ve 5l 1680 sayıh

raporu ve ekleri okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamlnda, Kentsel Sit

Alanında kalan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1128 ada, 2 parselde bulunan sivil mimarlık

ömeği yapının bitişik parselinde yer alan, özel mülkiyete ait, H2lb.l3b.4c pafta, 1l28 ada, 3

parselde yer alan yapıya ilişkin;
İ -yapım tekniği 

-bakİmından 
2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen

ozellikleri taşıiıası nedeniyle aynl yasantn 7.maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz

kültiiı varhğı; olarak tescil edilmesine, Belediyesince tescil taraması plana iŞlenerek bir ömeğinin

Kurulumuz Müdürlüğüne iletilmesine,
2- Basit onarım kapsamında yapılabilecek inşaat uygulamalarının ilgili Belediyesinin denetim ve

sorumluluğunda yapılabileceğine, uygulama sonrası iotoğrafların Müdürlüğümüze iletilmesine,

3_Rölöve ğizimleri-ile restitüiyon veiestorasyon projelerinin değerlendirilmek üzere Kurulumuza

iletilmesine,
4_ Söz konusu 1l28 ada, 3 parsele bitişik durumda bulunan, 1128 ada,2 parselde yer alan tescilli

yapının tehlike arz ettiği gerekçesiyle ivedilikle rölövesinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere

ku-lu.rra ileıilmesine, bu aşamada can ve mal güvenliğinin iıgiıisi ve Belediyesince

ahnmasına karar verildi.



FXVANTER NO: 3AvRUPA

TÜRKiYE 2lANlTsAL

l 2]EL
23lçEvREYE

AYKlRl

ADl:
sivil Mimarlık önıeği
Ylpı

YoR
BBB

lJl] c öNEMLlc

RUTUtsET-st]§LEME
t:l.E}rlANLARl

cccIjliN^

§tYlcı YAPI

C

KoRt MA DııRuMU

ALVEK üıTünrı vınıırı.ııı KoRUMA E}wA D.K.V,K NIT
KULTÜR VARLIKLARI \E MUZELER GENEL MaDüRLüĞü ı^RnANo]

lı-ÇEsl:NlUDA l.hHrrl-l.F,Sl: lSMETP AŞA

\rE No1 üuD^§rRo
PAFTA: ADA:E:69/Y:II28PAİSEL:E'OIYJ

Ç
YAPTIRAN

YAP|MTARlHl: 20 », 2. \,ansl KİTABti

GENtL TANlM Yapı,ı tcknigi ve cephc karake ri açısından ç|enekse l si,\,il İıirniırltli ö cği rapl

Dlş YAP] YAPı
Lt R

c

PLANI

kaıı rşen ola.ak kdla,ll lntıliı a o up İ5ı k ll nts}iıın dunımda değildir
Yapı .ıİ zeİüJl

YoNlslTMAs(] Tk

oRlJİNAl- ı(Uı-ır\NIMü: Konut

B(rcONKü KULl-ANIİ,rı: zenıin kal işycri itst kat konuı olsıak

kııllanıtılı iktif

oNERILEN RULLANıMI

}lAzlRLAYANLAR:
03.11.20t8

l ARIK- Ark o
GENÇ- ı§. Müh.

Ko}ıtRoL ED l]N

KURUL ONAYlNO

ı,'
,l

hu,CIl/ı

KURUL KAiARLAlt]
REVIZYoN

YAYIN

Rlis

t]

ll

ER:

L.l oa,t{.2pt9 E&

nlLG l-ER

YoN PRoJtsl

hA,(ıR
[oToöRAF

KURUl,§:aER!KENUMLUoLMAslDAN §oR

nde, vlğnıa ıeknığnde inş
biri olılı üe bilişiğindeh

İANIM

ik
01l\ü5lcıl\ c]h lnşll şıpolı ]aPlnIlKıızeaİiıı ıldanenlülnt:lionıırGelenek5el.dilıııi § !apıdu

cdk1bütüıbi ıeşİ
) iıt,,

ONARIMLARAPlLAN

l lAR1,1,A

ROLÖVEPROJES!

l

3

lLlIBURsA
KoRlJMA

DERECEsl

lzl VARlç YAP|

E(

ı:.

i,


