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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25/11/2020- 458        Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No   : 25 /11/2020-10020          BURSA 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Mürseller Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında bulunan, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki, tapunun 10 pafta, 840 ve 853 parsellerinde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde bulunan mezarlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki, tapunun 10 
pafta, 852 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Mürsel Paşa Mezarı ile Osmangazi 
Belediyesi mülkiyetindeki, tapunun 10 pafta, 1042 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 
Osmanlı Dönemine ait çeşmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil 
önerisinin iletilen ilgili kurumların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin bila 
tarihli başvuru ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06/11/2020 tarihli ve 458764 sayılı 
uzman raporu okundu, ekleri ve ilgi dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Mürseller Mahallesinde, mevcut sit alanları dışında bulunan, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki, tapunun 10 pafta, 840 ve 853 parsellerinde kayıtlı 
taşınmaz üzerinde bulunan mezarlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki, tapunun 10 
pafta, 852 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Mürsel Paşa Mezarı ile Osmangazi 
Belediyesi mülkiyetindeki, tapunun 10 pafta, 1042 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 
Osmanlı Dönemine ait çeşmenin; 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri 
taşıdıkları anlaşıldığından, 2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereğince Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, anıt fişlerinin uygun olduğuna; 

10 pafta, 1042 parselde yer alan Osmanlı Dönemine ait çeşmenin koruma grubunun 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke 
Kararı gereğince 1.Grup olarak belirlenmesine, Tapu Müdürlüğünce tapu sicil kayıtlarına 
“1.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, 

2863 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, sınırları kararımız eki paftada 10 pafta, 840, 
852, 853 ve 1042 parselleri kapsayacak şekilde işaretli alanların önerilen şekilde korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlıklarının “Korunma Alanı” olarak belirlenmesine ve Tapu 
Müdürlüğünce anılan taşınmazların tapu sicil kayıtlarına “Korunma Alanıdır’’ şerhlerinin 
konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, 

10 pafta, 1042 parselde bulunan çeşme yapısına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 
hazırlanacak rölöve ile restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar 
verildi. 
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