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BURSA 

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Umurbey Koruma Amaçlı 
İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında kalan, belediyesine ve özel mülkiyete ait taşınmazlara 
yönelik olarak hazırlanan Umurbey Meydanı ve Çevresindeki Sokakların Cephe Sağlıklaştırma 
Projeleri ile Çevre ve Meydan Düzenleme Projeleri'nin değerlendirilmesine ilişkin Gemlik 
Belediye Başkanlığının 29/05/2019 tarih ve 3684/6182 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25/09/2019 tarih ve 420934 sayılı rapor okundu, ekleri ve 
ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 1/1000 ölçekli Umurbey Koruma Amaçlı 
İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında kalan, belediyesine ve özel mülkiyete ait taşınmazlara 
yönelik olarak hazırlanan Umurbey Meydanı ve Çevresindeki Sokakların Cephe Sağlıklaştırma 
Projeleri ile Çevre ve Meydan Düzenleme Projeleri 'nin uygun olmadığına; 

Cami, Belediye Binası ve meydandaki ağaçlan dikkate alacak şekilde yeniden etüt edilecek 
meydan düzenleme projesi ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların 
dışındaki binaların yasal durumlarına ilişkin bilgi ve belgeleri içerecek şekilde ve öneri cephe 
badanalarının renk kartelaları ile birlikte hazırlanacak Cephe Sağlıklaştırma Projesinin 
Belediyesince Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine; 

Özel mülkiyete ait, tapunun 1859 ada, 13 parselinde (Eski: 762 parsel) ve 1859 ada, 8 
parselinde (Eski:746 parsel) kayıtlı yapıların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu'nun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve Sitlerin Tespit 
Ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te tanımlanan, mimari, tarihi, belgesel, simgesel, özgünlük, 
nadirlik değerlerinin yam sıra kent ve çevre kimliğine, dokusuna katkıda bulunması, yöresel 
yaşam biçimini yansıtması açısından 2863 sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamında korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve tapu beyanlar hanesine gerekli şerhin 
işlenmesine, ilan işlemlerinin yapılarak Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Koruma gruplarının Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 
tarih-ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup olarak belirlenmesine, Tapu Müdürlüğünce tapunun 
beyanlar hanesine "2. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin konularak 
belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Özel mülkiyete ait, tapunun 1821 ada, 7 parselinde (Eski:433 parsel) kayıtlı 48 envanter 
numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilJi yapının rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine; 
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Özel mülkiyete ait, tapunun 1816 ada, 3 parselinde (Eski:918 parsel) kayıtlı 36 envanter 
numarasıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının cephesindeki silme 
ve sövelerin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/11/2008 tarih ve 
4263 sayılı kararıyla onaylı rekonstrüksiyon tadilat projesine uygun hale getirilmesine, 
sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 






	9086-25.09.2019 (16.02.449)
	tescil fişi (16.02.449)

