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Toplantı Yeri
BALIKESİR

Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Ağacık Mahallesinde yer alan, Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 07.12.1990 tarih ve 1488 sayılı karan ile korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, tapunun 127 ada, 1 parselinde kayıtlı, Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli Ağacık Köyü Camiinin basit onanın talebi ile can ve mal
güvenliği için tehlike yaratmasımn değerlendirilmesi istemine ilişkin; Hasan DA YI'nın
13.11.2018 tarihli başvurusu, Burhaniye Kaymakamlığmın, İlçe Müftülüğünün 14.11.2018
tarih ve 314 sayılı yazısı ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 24.05.2019 tarihli rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Ağacık Mahallesinde yer alan, tapunun 127 ada, 1
parselinde kayıtlı, tescilli Ağacık Köyü Camiinin; 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660
sayılı ilke kararı doğrultusunda yapı grubunun "J. grup" yapı olarak belirlenmesine; 

• Tapu Müdürlüğünce Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Ağacık Mahallesi, 127 ada, 1
parselin tapu kaydına '·J. Grup Yapıdır" şerhinin konulmasına, sonucundan Balıkesir
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

• Cami içine yönelik basit onarım kapsamında istenen taleplerin Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında
tanımlanan hususları aştığından ve Caminin iç mekan duvarlannda bitkisel motiflerin,
tavanda kalem işi süslemelerin yoğun ve zengin olması ve bu süslemelerin restoratör
marifetiyle onarılması gerektiğinden müdahale edilmemesine ve basit onarımının
uygun olmadığına, 

• Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2005 tarih
ve 706 sayılı kararı ile istenen süsleme ve kalem işi detaylarını da içeren rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza
iletilmesine; 

• Çatı aktarımı, olukların basit onarım kapsamında onarılabileceğine aynca son cemaat
yeri ve kadınlar mahfilinin bulunduğu bölümdeki tavanların tehlike oluşturması
nedeniyle çürüyen ve dökülen malzemelerin ahşap süslemelere dokunulmamak
şartıyla niteliksiz kısımlarının özgün malzeme ve biçimine uygun olarak ilgili Müzesi
denetiminde yapılabileceğine, onarımın sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi ve
belge verilmesine, 

• Can ve mal güvenliği açısından mülk sapigj ve ilgili Belediyesince de gerekli güvenlik
• . . . ... -'t.:: ... �. önlemlerının alınmasına, , .: , .... if'

karar verildi.




