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Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No   

:21.03.2019/385    

: 21.03.2019/ 8687
Toplantı Yeri 

BURSA 

     Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında kalan, 1/1000 

ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, 

H22d01c4c pafta, 4162 ada, 1 parselde yer alan, Kurulumuzun 28.12.2017 tarih ve 7484 sayılı kararıyla 

rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 30.11.2018 tarih ve 

8415 sayılı kararıyla kalem işi yerlerinin belirlenmesi amacıyla araştırma boya raspası yapılmasının uygun 

olduğuna karar verilen, 1224 ve 1225 envanter numaralarıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescilli yapılar ile aynı parselde yer alan kameriye ve lojman yapısına yönelik hazırlanan rölövelerin 

değerlendirilmesine ilişkin; Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğünün 

25.02.2019 tarih ve E.394538 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 20.03.2019 tarih 135245 sayılı raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında kalan, 1/1000 

ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait, 

H22d01c4c pafta, 4162 ada, 1 parselde yer alan; 

1- 1224 ve 1225 envanter numaralarıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli

yapılara yönelik hazırlanan rölöve ile rölöve detay paftasının uygun olduğuna;

2- Tescilli yapılar ile aynı parselde yer alan tescilsiz lojman yapısına yönelik hazırlanan rölövenin bilgi

amacıyla Kurul arşivine alınmasına;

3- Söz konusu parselde yer alan kameriye yapısının; mimari, tarihi, mahalli, özgünlük, yapısal durum,

malzeme, yapım tekniği, yöresel yaşam biçimini yansıtması v.s değerleri dikkate alındığında 2863

sayılı yasanın 6.maddesi ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve

Tescili Hakkında Yönetmelik”te belirtilen “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” özelliklerini

göstermesi nedeniyle aynı yasanın 7.maddesi gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı”

olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı

uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda

gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine,

kameriye yapısına yönelik hazırlanan rölövenin uygun olduğuna;

4- 1224 ve 1225 envanter numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılar

ile kameriye yapısına yönelik hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza

iletilmesine karar verildi.
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