
T.C. 16.10.939 
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 01/10/2021-499 
: 01/10/2021-10791 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Mürsel Mahallesi, sit dışında, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine ait, 
tapunun H2 l b 18c pafta, 356 ve 357 parsellerine kayıtlı Mürsel Mahallesi Mezarlığı 'nın korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi önerisinin ve plan değişikliğine ilişkin kurum görüşü talebinin ilgili 
ve faaliyeti etkilenen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Mudanya 
Belediye Başkanlığı 'nın 18/06/2021 tarihli ve 13430 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 
l l /08/2021 tarihli ve 52421 O sayılı yazısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nın 27/08/2021 tarihli ve
124728 sayılı yazısı, Mudanya Belediye Başkanlığı'nın 01/09/2021 tarihli ve 19305 sayılı yazısı, BUSKİ Genel
Müdürlüğü'nün 01/09/2021 tarihli ve 43344 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05/08/2021
tarihli ve 872662 sayılı, 22/09/2021 tarihli ve 952646 sayılı uzman raporları okundu, ekleri ve ilgili dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Mürsel Mahallesi, sit dışında, Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine ait, 
tapunun H2 l b 18c pafta, 356 ve 357 parsellerine kayıtlı Mürsel Mahallesi Mezarlığı'nın 2863 sayılı Kanunun 
6.maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı Kanunun 7.maddesi gereğince "korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, karar eki anıt fişinin uygun olduğuna;

Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine ait, 356 ve 357 parselleri içerecek şekilde ekli 1/1500 ölçekli 
paftada köşe koordinatlarıyla sınırları gösterilen alanın, "Korunma Alanı" olarak belirlenmesine; 

Tapu Müdürlüğünce anılan taşınmazların tapu kaydına " Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığıdır." ve "Korunma Alanındadır." şeklinde şerhlerin konularak belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

2863 sayılı Yasa'nın 8. Maddesi uyarınca Korunma Alanında yapılacak her türlü uygulama öncesi 
Kurulumuzdan izin alınmasına; 

1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine korunma alanı sınırı işlenmesi kararımız eki korunma alanı 
sınırları dışında kalan alana ilişkin plan değişikliğinin belediyesince değerlendirilebileceğine; 

Mezarlık içerisinde bulunan, bazıları devşirme olarak kullanılmış bazıları da alana taşınmış Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen mimari parçalara yönelik belgeleme çalışması ve alandaki Osmanlı 
mezarları ile taşınır niteliğe dönüşmüş arkeolojik malzemenin yerinde korunmasına yönelik düzenleme 
projesinin Müze Müdürlüğünün koordinasyonunda mülkiyet sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı tarafından hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine 

Defin işlemlerinin devam edilebileceğine, 2863 sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince taşınır 
veya taşınmaz kültür varlığına rastlanması halinde Müze Müdürlüğüne haber verilmesine karar 
verildi. 
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