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Karar Tarihi ve No 

KARAR 

: 27/08/2021- 494 
: 27/08/2021-10712 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesinde, sit dışında, kıyı dolgu alanında kalan, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 02/07/1987 tarihli ve 3439 sayılı kararıyla, 221 
ve 222 envanter numaralarıyla 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 
26/11/1988 tarihli ve 260 sayılı kararla fonksiyonunun otel olarak değiştirilebileceğine karar verilen, 
l 7/08/2017 tarihli ve 7225 sayılı kararla güncellenen rölöve, restitüsyon ve otel kullanımıyla restorasyon
projeleri uygun görülmüş olan eski İstasyon ve Gümrük yapılarının bulunduğu, kıyı kenar çizgisinin
deniz tarafında, Mudanya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/07/2003 tarihli ve 2001/146 esas-2003/740
karar numaralı Tapu İptali kararı doğrultusunda Devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan tapunun
H2 l b 13c2a pafta, 1498 ada, 1 ve 2 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara yönelik 29/04/2021 tarihli 10395
sayılı karar gereği korunma alanı belirlenmesine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11/08/2021
tarihli ve 883109 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Ömerbey Mahallesinde, sit dışında, kıyı dolgu alanında kalan, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 02/07/1987 tarihli ve 3439 sayılı kararıyla, 221 ve 222 
envanter numaralarıyla 2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 26/11/1988 
tarihli ve 260 sayılı kararla fonksiyonunun otel olarak değiştirilebileceğine karar verilen, 17/08/2017 
tarihli ve 7225 sayılı kararla güncellenen rölöve, restitüsyon ve otel kullanımıyla restorasyon projeleri 
uygun görülmüş olan eski İstasyon ve Gümrük yapılarının bulunduğu, kıyı kenar çizgisinin deniz 
tarafında, Mudanya Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/07/2003 tarihli ve 2001/146 esas-2003/740 karar 
numaralı Tapu İptali kararı doğrultusunda Devletin hüküm ve tasarrufu altına alınan tapunun H21b13c2a 
pafta, 1498 ada, 1 ve 2 parsellerinde kayıtlı taşınmazlara yönelik 29/04/2021 tarihli 10395 sayılı karar 
gereği korunma alanı belirlenmesine ilişkin 2863 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince, sınırları 1/1500 
ölçekli sayısal paftada işaretli korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının "Korunma Alanı" olarak 
belirlenmesi, Tapu Müdürlüğünce devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 1498 ada 1 ve 2 parsellere, 207 
envanter numarası ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının yer aldığı BUSKİ Genel Müdürlüğü 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyete ait 1496 ada 1 parsele, Tescil harici alanda kalan 1496 ada 2 
parsele, BUSKİ Genel Müdürlüğü mülkiyetine ait 1496 ada 3 parsele, Mudanya Belediyesine ait 1496 
ada 4 parsel ve Maliye hazinesine ait 1497 ada 1 parseldeki taşınmazların tapu beyanlar hanesine 
"Korunma Alanındadır" şerhlerinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 
bilgi verilmesi, 

1/1500 ölçekli sayısal paftada belirlenen korunma alanı sınırı ve 2863 sayılı Kanun'un 8.maddesine 
göre "korunma alanında yapılacak her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu izni alınması 
gerektiği" şeklinde plan notunu içeren tescilli yapıların ve bunların korunma alanına yönelik hazırlanacak 
plan değişikliği teklifinin değerlendirilmek üzere Kuru ıı uza iletilmesine karar verildi. 
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