
ltJ.U:l.414 

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 26/06/2020-441 
: 26/06/2020-9634 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde sit dışında yer alan, 26/06/2019 tarih ve 8859 sayılı 
kararla Maliye Hazinesine ait tapunun; 649 ada; 5 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunduğu bilgisiyle 1. Grup 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve Maliye Hazinesine ait tapunun 649 ada; 2 ve 6 
parseller ile özel mülkiyete ait 649 ada, 1, 3, 4 parselleri ile 1 ada; 152 ve 155 parsellerinde kayıtlı taşınmaz 
bilgisiyle Korunma Alanı belirlenen Anıtsal Yapının kadastral bilgilerindeki çelişki ve yanlışlığın giderilmesine 
yönelik bilgi ve belgelerin iletilmesi ve özel mülkiyetteki tapunun 1 ada; 152 parselinde kayıtlı taşınmazın 
Korunma Alanından çıkartılması talebine yönelik olarak alınan 25/10/2019 tarih ve 9180 sayılı karar gereğince 
iletilen belgeler doğrultusunda konunun değerlendirilmesine ilişkin Gemlik Kadastro Müdürlüğü'nün 29/04/2020 
tarih ve 1155022 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02/06/2020 tarih ve 207453 sayılı raporu 
okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi'nde sit dışında yer alan 26/06/2019 tarih ve 8859 sayılı 
kararla Maliye Hazinesine ait tapunun; 649 ada; 5 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunduğu bilgisiyle 1. Grup 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve Maliye Hazinesine ait tapunun 649 ada; 2 ve 6 
parseller ile özel mülkiyete ait 649 ada; 1, 3, 4 parselleri ile 1 ada; 152 ve 155 parsellerinde kayıtlı taşınmaz 
bilgisiyle Korunma Alanı belirlenen Anıtsal Yapı ve Korunma Alanında bulunan taşınmazlara yönelik olarak 
Kadastro Müdürlüğü tarafından ada numarasının sehven "649" olarak verildiği; Anıtsal Yapı Kalıntısının 12 
pafta; 339 ada; 2 parselde bulunduğu, Korunma Alanındaki taşınmazların ise 12 pafta; 339 ada; I parsel, 338 ada; 
1, 2, 3 parseller ve 1 ada; 152 ve 155 parseller olduğu anlaşıldığından, kadastral bilgilerin düzeltilmesine yönelik 
olarak kararımız eki paftada işaretlenen şekilde Korunma Alanının güncellenmesine; 

Tapu Müdürlüğünce Anıtsal Yapı Kalıntısının bulunduğu 339 ada; 2 parselin tapu siciline "l. grup 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin konulmasına; Anıtsal Yapı Korunma Alanında bulunan 12 
pafta; 339 ada; 1 parsel ve 338 ada; 1, 2, 3 parsellerin tapu sicillerine "Anıtsal Yapı Korunma Alanındadır" 
şerhinin konulmasına, 12 pafta; 1 ada; 152 ve 155 parsellerin tapu sicillerine konulmuş olan şerhin korunmasına, 
yapılan işlemlerin sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine; 

Özel mülkiyetteki tapunun 12 pafta; 1 ada; 152 parselinde kayıtlı taşınmazda yapılacak her türlü fiziki 
müdahalenin Anıtsal Yapı Kalıntısına etkisi olacağından, bu parseldeki uygulamalara yönelik Kurulumuzun 
denetiminin sağlanmasının gerekli olduğuna, bu doğrultuda anılan taşınmazın Korunma Alanından 
çıkartılmasının 2863 sayılı Kanunun 8.maddesi açısından uygun olmadığına; 

26/06/2019 tarih ve 8859 sayılı kararla istenen: Anıtsal Yapı Kalıntısı'nın üstüne inşa edilmiş olan beton 
cebin, bitişik vaziyette yapılmış olan kafeteryanın ve merdivenlere ne zaman ve ne şekilde inşaa edildiğine ilişkin 
bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine; bunların Anıtsal Yapı Kalıntısı ve çevresinde gerekli can ve mal 
güvenliği sağlanarak kaldırılmasına ve yapının belgelenmesine yönelik olarak bu aşamaya kadar herhangi bir 
çalışma yapılmadığı anlaşıldığından, anılan kararın gereklerinin ivedilikle yerine getirilerek sonucundan Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi husu ı 1un-; a B ·· t kşehir Belediye Başkanlığına, Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğüne, Gemlik Belediye Başka:ı �ı §'v.e tİJ"ı; � üze i Müdürlüğüne hatırlatılmasına karar verildi. 
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