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KÜL TÜR ve TURİZM BAKANLIGI 
Bursa Kültür V arlıklannı Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 0211.2018 /369 

: 0211.2018 /8348 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Reyhan mahallesinde 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan
Hanlar bölgesinde Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki, tescilli sivil mimarlık örneği 
karşısında bulunan 4402 ada 2 ve 3 parsellerin tescil talebine ilişkin ilgi yazıda belirtilen 
konunun Kurulumuz tarafından değerlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün O 1.11.20 l 8 gün ve 
510714 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosya incelendi yapılan görüşmeler sonucunda, 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Reyhan mahallesinde 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan
Hanlar bölgesinde Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki, tescilli sivil mimarlık. örneği 
parsele komşu olan 4402 ada 2 ve 3 parsellerde bulunan yapmın ahşap karkas teknikte ve 
tuğla dolgu olarak inşa edilmiş geleneksel konut mimarisi özelliklerini yansıtan ve Reyhan
Kayhan-Hanlar bölgesinin mevcut kentsel dokusuna katkı sağlayacak nitelikte bir yapı tescil 
olduğu anlaşıldığından 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması 
nedeniyle 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline tescil taramasının 
yürürlükteki İmar Planına Belediyesince işlenmesine; K.T.V.K. Y.K' nun 05.11.1999/660 
sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine yapıya ilişkin 
rölöve ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar 
verildi. 
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