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Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesinde, sit dışında, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon 
Uygulama İmar Planı kapsamındaki alanda, 2863 sayılı Kanunun 7.maddesi doğrultusunda korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlıklarına yönelik tespit çalışmasının sonuçlarının, ilgili ve faaliyeti etkilenen 
kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 18/02/2021 tarih ve 24 706 sayılı yazısı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 16/02/2021 tarih ve 297966 sayılı yazısı, Gemlik Belediye Başkanlığının 04/02/2021 
tarih ve 2432 sayılı yazısı, Tapu Kadastro Müdürlüğünün 18/01/2021 tarih ve 142295 sayılı yazısı, 
Karayolları 14.Bölgenin 22/01/2021 tarih ve 329154 sayılı yazısı, Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün 15/01/2021 tarih ve 6379 sayılı yazısı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
04/03/2021 tarihli ve 638837 sayılı, 08/04/2021 tarihli ve 706393 sayılı uzman raporları okundu, ekleri 
ve ilgili dosyası incelendi, 25/03/2021 tarihli ve 10335 sayılı ve 08/04/2021 tarihli 10368 sayılı 
kararlar gereği Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesinde, sit dışında, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon 
Uygulama İmar Planı kapsamındaki alanda kalan; 

l.H22alld3bl pafta; 2217 ada, 1 parselde yer alan, Maliye Hazinesine ait, 11/06/1983 sayılı
kararla tescilli Kurşunlu İlkokulunun, 2218 ada, 2,3,5,6 parsellerde yer alan, özel mülkiyete ait, 
25/12/1998 tarihli ve 6882 sayılı kararla tescilli kilise ve müştemilatının ve 2221 ada, 4 parsel de yer 
alan, özel mülkiyete ait çeşme yapısının ve H22al ld3b2 pafta, 2241 ada, 1 parselde yer alan, özel 
mülkiyete ait 27/06/2008 tarihli ve 3792 sayılı kararla tescilli konut yapısının korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin devamına, 

2. Özel mülkiyete ait, üzerinde kilise (Panagia Kilisesi) kalıntısı olduğu düşünülen, 2239 ada,
11 parsele yönelik olarak 25/03/2021 tarihli ve 10335 sayılı karar gereğince Müze Müdürlüğü 
denetiminde bitki temizliği yapılmasına, bitki temizliği sonrasında literatür araştırması da yapılarak 
hazırlanacak belgelerin iletilmesi aşamasından sonra 2863 sayılı Kanun açısından değerlendirilmesine; 

3. Kararımız eki listede (Liste 1) kadastral bilgileri verilen, özel mülkiyete ait, 3 adet konut
yapısının 2863 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından 2863 sayılı 
Kanunun 7 .maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

Koruma gruplarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 
tarihli ve 660 sayılı İlke kararı gereğince 2.grup olarak belirlenmesine ve tapunun beyanlar hanesine 
"2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhlerinin konularak belgeleriyle birlikte 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Rölövelerinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, 
4. 2863 sayılı Kanunun &.maddesi gereğince, sınırları kararımız eki 1/1500 ölçekli sayısal

paftada işaretli ve kararımız eki Korunma Alanı listesinde (Liste 2) kadastral bilgileri verilen 
taşınmazların, korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının "Korunma Alanı" olarak belirlenmesine, 
Tapu Müdürlüğünce kararımız eki listedeki taşınmazlarm tapu. beyanlar hanesine "Korunma 
Alanındadır' şerWerinin konularak belgeleriyle birlikte Kon:ıma Böige'· Kurulu Müdürlüğüne bilgi 
verilmesine, t· � · , ,, . , ·: \. 

Bu alanlarda Koruma Kurulundan karar alınmadan herlı� tb�,u glj.)�a;ıiı, y amasına, 
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5.Kararımız eki listede (Liste 1) kadastral bilgileri verilen korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilen taşınmazların ve kararımız eki paftada belirlenen korunma alanı sınırının 
plana işlenmesine, 2863 sayılı Kanun'un 8.maddesine göre "korunma alanında yapılacak her türlü 
uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu izni alınması gerektiği" şeklinde plan notu konularak sadece 
tescilli yapıların ve bunların korunma alanının bulunduğu H22al ld3b paftaya yönelik hazırlanacak 
1/1000 ölçekli Kurşunlu Uygulama İmar Planının değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, 

6. İletilen diğer imar planı paftalarında kalan alanda 2863 sayılı Kanun kapsamındaki herhangi
bir kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle; söz konusu imar planı paftalarının ilgili idaresince 
değerlendirilmesine karar verildi. 
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HARITANO: 
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SOKAK VE KAPI NO: Kapı No:29 

YAPTIRAN: Bilinmemektedir 
ADI: Konut 

YAPIM TARİHi: Bilinmemektedir 

AYKIRI 
YAPAN: Bilinmemektedir M MARJ ÇAGl: (ÜSLUP) 

KiTABE: Yok 'VAKFiYE Yok 

GENEL TANIM: Bodrum ve zemin kattan oluşan, bodrum katı taş+tuğla, zemin katı ahşap karkas arası tuğla dolgu tekniğinde inşa edilmiş geleneksel sivil 
mimarlık örneği yapı karakterini koruyan yapıdır.
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GÔZLEMLER: Onanma ihtiyacı varılır. 

BUGÜNKÜ SAHiBi Ozet Mülkiyet BAKIMINDAN SOR UMLU OLMASI GEREKEN KUR ULUŞ: Mülkiyet Sahibi 
YAPILAN ONARIMLAR: 

AYRINT!LI TANIM: su •LEKTRIK ISITMA KANALiZASYON 
Kuzeydoğu cephesi bitişik nizamlı, bodrum ve zemin kattan oluşan, bodrum katı moloz 
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mimarlık örneği yapıdır. Günümüzde sadece bodrum katı ve zemin katın bir kısmı konut · onu 

olarak kullanılmaktadır. 
Yapı kuzeyba� güney��ğu uzantılı ol�p, _ön �e -�- cephe �ın� kot. farkı _ .. 1. Konut bulunmaktadır. Zemın kata gınş Yalı Sokak uzenndekı mş ıçıne yerleştınlmış fizen tepe BUGUNKU KULLANIM. 

pencereli tek kanatlı ahşap doğramalı kapıyla yapılmaktadır. Ôn cephe üzerinde pencere ı-----------------------11 
açıldığı bulıınmamaktadır. ÔNERİLEN KULLA NIM!: Konut 
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bulunmaktadır. Yapının içine girilememiştir. Hagios Taxiarchoi(Başmelekler) Kilisesinin Begüm SAÔIR _ Kültür ve Turizm karşısında yer alan yapının papaz evi olduğu düşünülmektedir. ( ÔZKILA VUZ, B. s:14) Gözde KlRCAL.-Mimıır ----
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