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Isparta İli, Gönen İlçesi, Güneykent Beldesi sınırları içerisinde kalan 13 ada 5 parselde kayıtlı, 

Devlet Demiryolları İşletmesi mülkiyetindeki tescilli Gümüşgün istasyonu yapılarından alimantasyon 

yapısı üstündeki su deposunun boyanıp çatı tamiratı yapılması, koruma alanı sınırları içerisinde peron 
ve peronbej kaplamalarının andezit kaplama yapılması ve koruma alanı sınırları dışındaki işçi 

barakasının yıkılması talebine ilişkin Devlet Demiryolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünün 

10.07.2015 tarih ve 2107-7160 sayılı yazısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 30.09.2015 tarihli rapor, Demiryolları İşletmesi 7. Bölge 

Müdürlüğünün 02.10.2015 tarih ve 10338 sayılı yazısı, Güneykent Belediye Başkanlığının 23.10.2015 

tarih ve 466 sayılı yazısı okundu; ekleri ve dosyası incelendi; yapılan görüşmeler sonucunda; 

Isparta İli, Gönen İlçesi, Güneykent Beldesi sınırları içerisinde kalan 13 ada 5 parselde kayıtlı, 
Devlet Demiryolları İşletmesi mülkiyetindeki tescilli Gümüşgün istasyonu yapılarından alimantasyon 

yapısı üstündeki su deposunun boyanıp çatı tamiratı yapılması, koruma alanı sınırları içerisinde peron 

ve peronbej kaplamalarının andezit kaplama yapılmasının tamirat tadilat tanımı kapsamında 
değerlendirilebilecek uygulamalar olduğu anlaşıldığından, uygulamaların yapıların özgün malzeme-

renk, form ve dokusuna uygun olarak yapılması koşulu ile uygun bulunduğuna (olumlu); 

Uygulama sonrasına ilişkin fotoğraf ve teknik raporun Kurul Müdürlüğüne iletilmesine; 
Bunun dışında, koruma alanı sınırları dışındaki işçi barakasının yıkılması talebinin bahse konu 

yapının, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.11.2003 tarih ve 6098 sayılı 

kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen gar sahasındaki diğer yapılarla 

aynı dönemde benzer mimari üslupta yapılmış ve fonksiyon bütünlüğünün bir parçası olduğu 
anlaşıldığından uygun bulunmadığına (olumsuz); 

Söz konusu işçi kulübesinin 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddelerindeki tanımlar ve istasyon 

alanındaki diğer yapılarla olan mimari ve fonksiyon bütünlüğü göz önüne alınarak korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma yapı grubunun “I.Grup” olarak 

belirlenmesine, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.11.2003 tarih ve 6098 

sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırlarının, yeni tescil edilen işçi kulübesi yapısını da içerisine 

alacak şekilde kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine; 
2863 sayılı Yasanın 8. maddesi gereği koruma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama 

için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, tescilli yapılar ve koruma alanı sınırlarının mevcut imar 

planlarına işlenerek alınacak Belediye Meclis kararı ile birlikte değerlendirilmek üzere Kurulumuza 
iletilmesine karar verildi.   

 

 

 


