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KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 

BALIKESİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 23.03.2021- 162 
: 23.03.2021- 2664 

Toplantı Yeri 
BALIKESİR 

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, İhsaniye Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 26.10.1984 tarih ve 460 sayılı kararı 
ile tescilli tapunun 288 ada, 1 O parselinde kayıtlı, I. grup yapı olarak tescilli taşınmazda basit 
onarım yapılmasının değerlendirilmesi ve koruma alanı sınırlarının belirlenmesi istemine ilişkin; 
Balıkesir Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 
05.02.2021 tarih ve 3268 sayılı yazısı ve ekleri ile Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 19.03.2021 tarih ve 668862 sayı 
ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, İhsaniye Mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 
tapunun 288 ada, 1 O parselinde kayıtlı, I. grup yapı olarak tescilli taşınmazın; 

• Taşınmazda yapılmak istenen bina dış cephede sıva tamiri ve boya yapılması, bina iç
cephede sıva tamiri ve boya yapılması, çatı aktarımı ve baca kenarlarının onarımının
özgün malzeme ve boyutta Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun
05 .11. 1999/660 tarih sayılı ilke kararı doğrultusunda ilgili Belediyesi denetiminde
yapılması koşuluyla uygun olduğuna; basit onarıma ilişkin uygulama sonucunu gösteren
rapor ve fotoğrafların Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne
iletilmesine;

• Tescilli yapının giriş cephesinde yer alan tuğra ve hilal süslemelerinde herhangi bir
uygulama yapılmamasına, cephenin nitelik arz eden bu kısmına ilişkin hazırlanacak
konservasyon çalışmalarının ivedilikle Kurulumuza iletilmesine,

• Korunma alanı sınırlarının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde
belirlenmesine; Koruma alanı içinde kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulama
için Kurulumuzdan izin alınmasına,

• Koruma alanında kalan 288 ada, 12, 9 parseller, 300 ada, 7 parsel, 579 ada, 21, 22, 16,
15, 14, 18, 19, 8, 7, 6, 5 parseller, 578 ada, 28, 30 parsellerin tapu kayıtlarına "Korunma
alanıdır" şerhinin işlenmesine ve sonucundan Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine

• Taşınmaza yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun
05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,

karar verildi. 






