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Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 
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:26 / 06 / 2019-8859 

lt>.U:L.414 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, sit dışında kalan mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait 1 ada/155 parsel, özel mülkiyete ait 1 ada/152 parsel, mülkiyeti Maliye Hazinesine 
ait 649 ada/2-5-6 parseller, özel mülkiyete ait 649 ada/1-3-4 parsellere ilişkin Müdürlüğümüz 
uzmanlarının gerçekleştirdiği tespit ve tescil sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 
Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 21/06/2019 tarih ve 284963 sayılı rapor okundu, ekleri 
ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi, sit dışında kalan mülkiyeti Maliye 
Hazinesine ait 649 ada 5 parselde bulunan 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamındaki Bizans 
Dönemi'ne tarihlenen Anıtsal Yapı Kalıntısı'nın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı 
olarak tesciline, Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 
tarih ve 660 sayılı İlke Kararı uyarınca koruma grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, Tapu 
Müdürlüğünce tapunun beyanlar hanesine "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" 
şerhinin konularak Kurulumuz Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, 

Karar eki paftada sınırları işaretli 1 ada/! 55 parsel, 1 ada/! 52 parsel, 649 ada/1-2-3-4-5-6 
parselleri kapsayan alanın 2863 sayılı kanunun 8. maddesi doğrultusunda Anıtsal Yapı 
Kalıntısının Koruma Alanı olarak belirlenmesine, 1 ada/155 parsel,! ada/152 parsel, 649 ada/1-2-
3-4-5-6 parsellere "korunma alanı" şerhinin konularak Kurulumuz Müdürlüğüne belgeleriyle
birlikte bilgi verilmesine, 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 649 ada 5 parselde bulunan Anıtsal Yapı Kalıntısı'mn 
üstüne inşa edilmiş olan beton cebin, bitişik vaziyette yapılmış olan kafeteryanın ve merdivenlerin 
ne zaman ve ne şekilde inşaa edildiğine ilişkin ilgili Belediyesi, Müze Müdürlüğü ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine; 

Bu aşamada Anıtsal Yapı Kalıntısı ve çevresinde gerekli can ve mal güvenliği sağlanarak 
ilgili Müze denetiminde kaldırılmasına; 

Yapının belgelenmesine yönelik çalışmaların ilgili Müze Müdürlüğü ve Belediyesince 
gerçekleştirilerek sonuçlarının Kurulum�
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karar verildi .






	16.02.414-8859
	8859-ANITFİŞİ
	8859-KORUNMA ALANI SINIRI PAFTASI

