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Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili Yıldırım ilçesj, Mollaarap Mahallesi, me cut sit alanları dışında özel mülkiyette, tapunun 
H22d.7d2b pafta, 596 ada, 5 parselinde kayıtlı eski kadastro belgelerinde 160 pafta, 6 ada 10 parselinde 
Şeyh Sabit Vakfı adına kayıtlı olduğu, 21/05/1940 tarihli ve 658 yevmiye ile özel mülkiyete geçtiği 
anlaşılan, üzerinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bö1ge Kurulu mın 29/11/2007 tarihli ve 
3155 sayılı karar1yla tescile değer görillmeyen iki katlı konut yapısı bulunan taşmmazın üzerinde mevcut 
yapının yerinde eskiden bulunan Şeyh Sabit Efendi Camiinin ihya edilebilmesi amacıyla korunması gerekli 
taşmmaz ki.Utür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin ilgilisinin 08/03/2021 tarihli başvurusu Yıldmrn Tapu 
Müdürlüğü'nün 18/03/2021 tarihli ve 8364 79 sayılı yazısı, Yıldırım Belediye Başkanlığı nın _2/03/2021 
tarihli ve 1629 sayılı yazısı, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü nün 02/04/2021 tarihli ve 468_ 7 saytlı yazısı, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 08/04/2021 tarihli ve 55396 sayılı yazısı, Bursa Valiliği Kadastro 
Müdürlüğü nün 22/04/2021 tarihli ve 1221345 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
_9/06/2021 tarihli ve 81463 5 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan 
görüşmeler sonUJ1da· 

Bursa ili Yıldmm ilçesi, Mollaarap Malıa!Jesi, sit dışında, özel mülkiyette tapunun H22d.7d2b pafta, 
596 ada, 5 parselinde kayıtlı, eski kadastro belgelerinde 160 pafta, 6 ada, 10 parselinde Şeyh Sabit Vakfı 
adına kayıtlı olduğu 21/05/1940 tarihli ve 658 yevmiye ile özel mülkiyete geçtiği anlaşılan, üzerinde Bursa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29/11/2007 tarihli ve 3155 sayılı kararıyla tescile 
değer görülmeyen iki katlı konut yapıst bulunan taşınmazın üzerinde mevcut yapının yerinde eskiden 
bulunan ve kadastro belgeleri ve fotoğraflardan konumu tespit edilebilen Şeyh Sabit Efendi Camiinin tarihi, 
simgesel, belgesel işlevsel özellikleri dikkate alınarak 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesi kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine· anıt fişinin uygUJ1 olduğuna, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke Kararı uyarınca koruma 
grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine; Tapu Müdürlüğünce taşınmazın tapu kaydına "2.grup korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şeklinde şerh konularak, belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 
bilgi verilmesine· 

Uygulama imar planında tescilli yapı parseli ve dini tesis alanı olarak gösterilmesine; 
Mevcut yapıların kamulaştırılarak yıkılması aşamasından soma, Müze Müdürlüğü denetiminde temel 

araştırma sondaj kazısı gerçekleştirilerek, temel rölövesi ile kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı 
rekonstrüksiyon projesinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine; 

Taşınmaz çevresinde kararımız eki harita üzerinde sınırları gösterilen alanın 2863 sayılı Yasa'nın 8. 
Maddesi uyarınca korunma alanı olarak belirlenmesine; Tapu Müdürlüğünce 596 ada; 4, 6, 7, 8 ( Eski 6 ada, 
9, 11, 16, kısmen 12 ) parsellerin tapu kaydına "Şeyh Sabit Camii korunma alanıdır" şeklinde şerh 
konularak, belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdür · .. ne b. i verilmesine karar verildi. 
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