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: 2-1.06.2020/9616 

Toplanh Yeri 
Bursa 

Bursa İli. Yıldırım ilçesi. Mollaarap Mahallcsi'nde mevcut sit alanları dışındal-.i mülki)eti 
:vtali)e HaLinesine ait tapunun H.2.2d07d.2b-H2.2d07a3c pafta. 571 :ıda . .2 parselinde kc1yıtlı 
taşınmazda yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Balaban Be) 
Kalesi'niıı tescil kaydının kaldınlması ,e ta�ınmaz üLerindcki lojmanların satılması talt:binc 
ilişkin Bur a Valiliği İl Milli Eğitim Mti<..lürlüğif nün 02/03/2020 tarih ve E.4511201 sayılı yazısı 
ile 06/03/2020 tarih ve E.5899192 sayılı yazısı ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
10/0-U2020 tarih ve 16621 O sayılı raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli. Yıldırım ilçesi. Mollaarap Mahallcsi'nde mevcut sit alanları dışındaki mülkiyeti 
Maliye Hazinesine ait tapunun H22d07d2b-H22d07a3c pafta, 571 ada, 2 parselinde kayıtlı 
taşınmazda yer alan kısmen korunmuş durumdaki ve restorasyonu 26/08/2005 tarihli ve 901 sayılı 
kararla onaylı projesi doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan Balabanbey Kalesi olarak adlandırılan 
kalıntının 2863 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması nedeniyle korunması 
gerekli taşmma7 kültür varlığı olarak tescilinin devamına: 

Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulunun 05. J 1.1999 tarihli ve 660 sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda koruma grubunun 1. grup olarak belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince kararımız eki sınırları işaretlenen alanın 
Balabanbey Kalesi Korunma Alanı olarak belirlenmesine: 

Tapu Müdürlüğünce. 571 ada. 2 parselin tapu sicil kayıtları ··ı .grup Korunması Gerekli 
·ı aşınmaz Kültür Varlığıdır"· ve ··kısmen Balabanbe) Kalesi Korunma Alanındadır" şerhlerinin
düşülı..:rt:k belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdiirlüğüne bilgi verilmesine;

l 2/12/2003 tarihli ve l 0236 sayılı kararla Milli Eğitim Lojmanlarına ait otopark
kullanımının yapıyı olumsuz etkilemesi nedeniyle kaldırılmasına karar verilen. 26/08/2005 tarihli 
ve 901 sayılı kararla onaylı projesinin vaziyet planında yeşil alan olarak bdirlcnen kısımdaki 
otopark kullanımının kaldırılarak onaylı projesi doğrultusunda yeşil alan düzenlemesinin 
ivedilikle yapılmasına; 

571 ada. 2 parselin İmar Planında Park. Lojman ve Ortaöğretim Alanında bulunduğu 
görüldüğünden. park alanının Korunma Alanı ve Balabanbey Kale kalıntılarını kapsayacak şekilde 
yeniden dülenlenmesini ve her iki tarafından 5mt. yapı yaklaşma sının belirlenmesi ve lojman 
alanının konut alanına dönüştürülmesini içerecek şeki e gerekli plan tadilatının yapılarak 
KurulLLmuza iletilmesinden sonra lojman satışı tale · in rlendirilmesine karar verildi. 
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