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Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Osmangazi Mahallesi'nde, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı 
kapsamında, 3 .  derece Arkeolojik sit ve Kentsel sit alanında, Mesleki Öğretim Alanında kalan, kısmen özel kısmen 
Maliye Hazinesi mülkiyetindeki, tapunun H22 d.07a. l d pafta, 4144 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazda (eski: 281 
pafta, 831 ada, 2 parsel) bulunan ve 1980'1i yıllarda yıkılan Sürmeli (Tefsirhan) Mescidinin korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek yeniden ihya edilmesi talebinin 28/06/2019 tarihli ve 8892 sayılı karar 
gereğince iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Bursa İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 01/04/2020 tarihli ve 287386 sayılı yazısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
12/12/2019 tarihli ve 208692 sayılı yazısı, Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22/11/2019 tarihli ve 
23138602 yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30/04/2020 tarihli ve 181327 sayılı raporu okundu, ekleri 
ve ilgi dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Osmangazi Mahallesi'nde, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı 
kapsamında, 3. derece Arkeolojik sit ve Kentsel sit alanında, Mesleki Öğretim Alanında kalan, kısmen özel kısmen 
Maliye Hazinesi mülkiyetindeki, tapunun H22 d.07a.1 d pafta, 4144 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazda (eski: 281 
pafta, 831 ada, 2 parsel) bulunan ve 1980'1i yıllarda yıkılan Sürmeli (Tefsirhan) Mescidinin, kütle, gabari, plan, cephe, 
yapım tekniği ve malzemesine açısından 2863 Sayılı Kanunun 6 .Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı 
anlaşıldığından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, 

Koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda 1.grup olarak belirlenmesine, Tapu Müdürlüğünce tapunun beyanlar hanesine "1. grup 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 21/02/2018 tarihli ve 922 sayılı İlke Kararı doğrultusunda; 
kendi parselinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında kaldırılması mümkün olmayan okul yapılarının 
bulunması, 05/1111999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararının uygulanamaması sebebiyle, kendi parselinde farklı konumda 
veya yakın çevresinde başka bir parselde kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon projesinin hazırlanarak 
değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; 

Osmangazi Belediye Başkanlığının 14/02/2019 gün ve E.10903 sayılı yazısı eki 'Mesleki Öğretim Alanı' için 
hazırlanan parselasyon plan tadilatının Sürmeli Mescidinin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesi nedeniyle yeniden etüt edilerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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