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TEBLİGATTIR

            Bursa İli İnegöl İlçesi, Sİnanbey Mahallesi, (Hekimzade Sokak No:12) 6 Ada 5 parseldeki 
yapıya ait 28.01.2021 tarih ve 10193 sayılı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
kararı bulunmakta olup, pencerelerinin açık ve terkedilmiş durumda olup, çevre sağlığı ve güvenliği 
açısından olumsuz etkilere sebep olmaktadır.
           
             Bu nedenle mal sahipine ilgili yazı belediyemiz tarafınca tebliğ edilmiş olup ; Tebliğ tarihinden 
itibaren 30 (otüz) gün içinde yapılardaki olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bahse 
konu olan yapınıza İmar Kanununun 39.Maddesi (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik 
ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının 
yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin 
adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye 
veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu 
durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ 
yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik 
dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır’’ ve metruk  binalarla 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılarak yıkım kararı ve para cezası uygulanacaktır.
             
            Yapının belirtilen süre içinde uygunsuz durumlarının giderilmediği halinde gereği Belediyemizce 
yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafı %20 fazlası ile yapı sahibi tarafından 
karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Mehmet BEDİR
Ruhsat ve Denetim Müdür V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: C661C201 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/inegol-belediyesi-ebys
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Bursa Ktilttir Varlrklarrru Koruma B61geKurulu
KARAR

Toplanh Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No

16.05.277

: 28/01/2021-467
: 28/01/2021- 10193

Toplanb Veri
BURSA

Bursa iii, lnegol ilcesi, Cuma Mahallesinde, lnegol Koruma Amach lmar Plaru
kapsammda, 3.derece Arkeolojik Sit alamnda bulunan, ozel mOlkiyete ait, tapunun 1 pafta, 6
ada, 5 parselinde kayrth tasinmaz iizerinde yer alan, 18/0812009 tarihli ve 4972 sayih kararla
rolovesi onaylanan, 110 envanter nurnarasiyla 2. Grup korunmasi gerekli tasmmaz kultar
varligr olarak tescilli yapirun rnail-i inhidarnuun degerlendirilmesine iliskin lnegol Belediye
Baskanhgunn 31/1212020 taribli ve 6214/14944 sayih yazisi He Koruma Bolge Kurulu
MfidUrIUgUnUn25/0112021 tarihli ve 574684 sayrh uzman raporu okundu, yapilan gorusmeler
sonunda;

Bursa iii, lnegol ilcesi, Cuma Mahallesinde, lnegol Koruma Amach Imar Plam
kapsammda, 3.derece Arkeolojik Sit alamnda bulunan, ozel mOlkiyete ait, tapunun 1 pafta, 6
ada, 5 parselinde kayith tasinmaz ilzerinde yer alan, 18/0812009taribli ve 4972 sayih kararla
ro15vesi onaylanan, 110 envanter nurnarasiyla 2. Grup korunmasi gerekli tasmmaz kultur
varligr olarak tescilli yapimn, Belediyesinin 16/1212020 tarihli teknik raporu da dikkate
ahnarak mail-i inhidam oldugu anlasildigrndan, can ve mal guvenligi acismdan gerekli
onlemlerin ahnarak, tabii zemin kotuna kadar Belediyesi denetiminde ytkrlabilecegine.
sonucundan belgeleriyle birlikte Koruma Bolge Kurulu MOdUrlagunebilgi verilmesine;

Restittlsyon ve rekonstruksiyon projelerinin hazirlanarak Kurulumuza iletilmesine,
KUhOrve Tabiat Varhklanru Koruma YUksekKurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660

sayih lIke Kararl geregince rekonstrtiksiyon ~amaSlOa kadar ta~llunazlll ba~ka bir ama~la
kullamlamayacagma karar verildi.
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