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Toplantı Yeri 
BURSA 

 

       Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, 2. 

Derece Doğal Sit Alanında kalan, 416 A envanter numarasıyla tescilli bahçe kapısı ile Bölge Kurulumuzun 

25.03.2016 tarih ve 5610 sayılı kararı ile tescillenen havuz ve dans pistinin yer aldığı, E:42/Y:H22d07a3d 

pafta, E:19/Y:562 ada, E:6/Y:7 parselde bulunduğu literatürde geçen Seyyitler Türbesi, Mescidi ve Hazire 

kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik Bölge Kurulumuzun 10.06.2017/7082 ve 20.11.2014/3827 tarih-

sayılı kararları gereği Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen temizlik ve temel araştırma kazısı 

sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin; Bursa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

12.06.2018/E.506537, 19.03.2018/E.238009 ve 04.07.2018/E.562705  tarih-sayılı yazıları ile kazı sonrası 

hazırlanan kazı rölövesinin değerlendirilmesine ilişkin; Yıldırım Belediye Başkanlığı, Kentsel Tasarım 

Müdürlüğünün 20.06.2018/E: 5327-20182, 06.09.2018/E:6950-26747 tarih-sayılı yazıları ve Müdürlüğün 

18.12.2018 tarih 591784 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 

        Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mollaarap Mahallesinde, mülkiyeti maliye Hazinesine ait olan, 2. 

Derece Doğal Sit Alanında kalan, 416 A envanter numarasıyla tescilli bahçe kapısı ile Bölge Kurulumuzun 

25.03.2016 tarih ve 5610 sayılı kararı ile tescillenen havuz ve dans pistinin yer aldığı, E:42/Y:H22d07a3d 

pafta, E:19/Y:562 ada, E:6/Y:7 parselde Bölge Kurulumuzun 10.06.2017/7082 ve 20.11.2014/3827 tarih-

sayılı kararları gereği Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen temizlik ve temel araştırma kazısı 

sonucunda açığa çıkartılan temel kalıntılarının söz konusu türbe ve mescide ait olduğu anlaşıldığından;  

mimari, tarihi, belgesel, simgesel, özgünlük, nadirlik değerlerinin yanı sıra kent ve çevre kimliğine, 

dokusuna katkıda bulunması, yöresel yaşam biçimini yansıtması açısından 2863 sayılı Yasanın 7. maddesi 

kapsamında Seyyitler Türbesi ve Mescidi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine ve tapu beyanlar hanesine gerekli şerhin işlenmesine, ilan işlemlerinin yapılarak Kurulumuz 

Müdürlüğüne bilgi verilmesine; taşınmazların koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 1.grup olarak belirlenmesine; 

hazırlanan kazı rölövesinin bilgi amaçlı Kurul arşivine alınmasına; restitüsyon projesi ile yapının ihyasına 

yönelik rekonstrüksiyon projesinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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