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Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

KARAR 
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Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Kozdere Mahallesi’nde, sit dışında, özel mülke ait, tapunun 
H23a18c pafta, 108 ada, 7 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Kozdere Eski Camii’nin 
yıkılarak yerine meydan yapılmasına yönelik Belediyesinin talebine yönelik yapılan inceleme 
sonucunda yapının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi önerisinin 
değerlendirilmesine ilişkin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 18/09/2018 tarihli ve E.127851 
sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24/02/2020 tarihli ve 93654 sayılı raporu ve 
ekleri okundu ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
               Bursa ili, Yenişehir ilçesi, Kozdere Mahallesi’nde, sit dışında, özel mülke ait, tapunun 
H23a18c pafta, 108 ada, 7 parselinde kayıtlı bulunan Kozdere Eski Camii’nin; 2863 sayılı Kanunun 
6.Maddesinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı Kanunun 7.Maddesi gereğince 
“korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda koruma grubunun 2.grup olarak belirlenmesine, Tapu Müdürlüğünce tapu 
sicil kayıtlarına “2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhinin konularak Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine; 

2863 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, sınırları kararımız eki paftada işaretli alanların, 
önerilen şekilde “Kozdere Camii Korunma Alanı” olarak belirlenmesine; 

Karar eki paftada sınırları işaretlenen alanlar içerisinde kalan 108 ada, 6, 8, 9; 106 ada, 7, 
8, 9; 110 ada, 40, 44, 45, 251 parseldeki taşınmazların tapu sicil kayıtlarına Tapu Müdürlüğünce 
“Korunma Alanındadır” şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne belgeleriyle 
birlikte bilgi verilmesine, 

Söz konusu Camiinin çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik 
önlemlerinin ilgilisi ve Belediyesince aldırılarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne belgeleriyle 
birlikte bilgi verilmesine, 

Özel mülkiyete ait tescilli caminin mal sahibince korunmasının güçlükleri dikkate alınarak 
kamu yararına kullanılması amacıyla belediyesince kamulaştırılmasının tavsiyesine,  

Camiinin yıkılmadan korunmasını öngörecek rölöve ile restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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