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BURSA 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Mollagürani Mahallesi, Kale Sokak ile Yerkapı Sokağın köşesinde, kentsel sit 
ve 3. derece arkeolojik sitte, Gayrimenkul Eski Eserler Ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 19/04/1974 tarihli 
ve 7763 sayılı kararıyla ( Sayfa 5, sıra 35 ) Oruç Bey Camii ( Halen üzerinde iki ayrı ev var ) açıklamasıyla "aynen 
korunması gerekli eski eser olduğuna" karar verilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kumlu'nun 
14/02/1986 tarihli ve 1986 sayılı karar eki listelerde yer verilmeyen ve 04/05/1991 tarihli ve 1730 sayılı kararla 
uygun görülen 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında sehven tescilsiz yapı ve konut 
alanı olarak gösterilen, Oruçbey Camii Vakfı adına kayıtlı iken 12/05/1938 tarihinde özel mülkiyete satışı yapılan, 
15/04/1947 tarihinde iki kısma ifraz edilen tapunun H22d.7a4a pafta, 5011 ada, 1, 12 parsellerinde (Eski: 208 pafta, 
825 ada, eski 9 ( y: 12, 13 ) parseller ) kayıtlı taşınmaz üzerinde 1950lerde yıkılarak yerine bugünkü konut yapıları 
yapılan Oruç Bey Mescidi'nin ihya edilebilmesi amacıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
kaydının devamına ilişkin 22/11/2021 tarihli ve 1059576 sayılı uzman raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Mollagürani Mahallesi, Kale Sokak ile Y erkapı Sokağın köşesinde, kentsel sit 
ve 3. derece arkeolojik sitte, Gayrimenkul Eski Eserler Ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın 19/04/1974 tarihli 
ve 7763 sayılı kararıyla ( Sayfa 5, sıra 35 ) Oruç Bey Camii ( Halen üzerinde iki ayrı ev var ) açıklamasıyla "aynen 
korunması gerekli eski eser olduğuna" karar verilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kumlu'nun 
14/02/1986 tarihli ve 1986 sayılı karar eki listelerde yer verilmeyen ve 04/05/1991 tarihli ve 1730 sayılı kararla 
uygun görülen 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında sehven tescilsiz yapı ve konut 
alanı olarak gösterilen, Oruçbey Camii Vakfı adına kayıtlı iken 12/05/1938 tarihinde özel mülkiyete satışı yapılan, 
15/04/1947 tarihinde iki kısma ifraz edilen tapunun H22d.7a4a pafta, 5011 ada, 1, 12 parsellerinde (Eski: 208 pafta, 
825 ada, eski 9 ( y: 12, 13 ) parseller ) kayıtlı taşınmaz üzerinde l 950lerde yıkılarak yerine bugünkü konut yapıları 
yapılan 1862 tarihli Suphi Bey haritası ve 1939 tarihli hava fotoğrafından konumu tespit edilebilen Oruç Bey 
Mescidi'nin, tarihi, simgesel, belgesel, işlevsel özellikleri dikkate alınarak 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesi 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydının devamına; anıt fişinin uygun 
olduğuna; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'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; 

Koruma amaçlı imar planında tescilli yapı parseli ve dini tesis alanı olarak gösterilmesine yönelik 
değişikliğin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, 

Mevcut yapıların kamulaştırılarak yıkılması aşamasından sonra, Müze Müdürlüğü denetiminde temel 
araştırma sondaj kazısı gerçekleştirilerek, temel rölövesi ile kapsam estitlisyoa etüdüne dayalı rekonstrüksiyon 
projesinin hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurull nuza il es· e 'arar verildi. 
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