
T.C. 16.14.53 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

KARAR 

: 26 / 11 / 2020- 459

: 26/11/2020-10046 

Toplantı Yeri 

BURSA 

Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Gürle Mahallesinde, sit alanı dışındaki 1437 parselin 
doğusundaki tapulama harici alanda yer alan Cumhuriyet Çeşmesinin iletilen kurum görüşleri 
dikkate alınarak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil önerisi, korunma alanının 
belirlenmesi, rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projeleri, hasar tespit ve malzeme analizi 
paftası ile restorasyon müdahale paftasının değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 23/09/2020 tarih ve 138789 sayılı ve 03/07/2020 tarih ve 96633 sayılı 
yazıları, Orhangazi Belediye Başkanlığının 18/09/2020 tarihli ve 9253 sayılı yazısı ile Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17/11/2020 tarihli ve 474912 sayılı uzman raporu okundu, ekleri 
ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Gürle Mahallesinde, sit alanı dışındaki 14 3 7 parselin 
doğusundaki tapulama harici alanda yer alan Cumhuriyet Çeşmesinin 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından 
2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak 
tescil edilmesine; 

Koruma grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 
tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı gereğince 1. grup olarak belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 8.maddesi doğrultusunda, korunma alanının, kararımız eki paftada 
işaretlenen, yol ve 1437 parseli içerecek şekilde belirlenmesine, 1437 parselin tapu kaydına 
"Cumhuriyet Çeşmesi korunma alanındadır" şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Çeşmenin, rölövesi ile restitüsyon projesi, hasar tespit ve malzeme analizi paftası ile 
restorasyon projesi ve restorasyon müdahale paftasının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda uygun olduğuna, 

Proje müellifi ile Belediyesinin denetimi ve sorumluluğunda uygulama yapılabileceğine; 
Restorasyon aşamalarını gösteren detaylı fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 
gönderilmesine, restorasyon aşamasında yeni verilere ulaşılması halinde revize projelerin 
Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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