
T.C. 16.15.3108 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 30/06/2021 - 486 
:30/06/2021-10550 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Alaaddin Mahallesi, Yazıcı Sokak'ta, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma 
Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sitte, Bitişik Nizam 3 katlı konut alanı 
olarak gösterilen, tapu kaydında Bab-ı Siccin Vakfı adına kayıtlıyken 16/11/1939 tarihinde özel mülkiyete 
satışının gerçekleştirildiği anlaşılan özel mülkiyette, tapunun H22d. 7 a4a pafta, 4 7 48 ada, 18 ve 19 
parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yıkılmış durumdaki Defterdar Sinan Bey (Zindan Kapı - Bab-ı 
Siccin) Mescidi'nin ihya edilebilmesi amacıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 
edilmesine ilişkin ilgilisinin 29/03/2021 tarihli başvurusu, Osmangazi Tapu Müdürlüğü'nün 07.04.2021 
tarihli ve 1081232 sayılı yazısı, Osmangazi Belediye Başkanlığı'nın 15/06/2021 tarihli ve 30309 sayılı 
yazısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'nın 25/06/2021 tarihli ve 93227 sayılı yazısı ile Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29/06/2021 tarihli ve 814492 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Alaaddin Mahallesi, Yazıcı Sokak'ta, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma 
Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sitte, Bitişik Nizam 3 katlı konut alanı 
olarak gösterilen, tapu kaydında Bab-ı Siccin Vakfı adına kayıtlıyken 16/11/1939 tarihinde özel mülkiyete 
satışının gerçekleştirildiği anlaşılan özel mülkiyette, tapunun H22d. 7 a4a pafta, 4 7 48 ada, 18 ve 19 
parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yıkılmış durumdaki Defterdar Sinan Bey (Zindan Kapı - Bab-ı 
Siccin) Mescidi'nin, tarihi, simgesel, belgesel, işlevsel özellikleri dikkate alınarak 2863 sayılı Yasa'nın 6. 
Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; anıt fişinin uygun 
olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun 05/11/1999 tarihli ve 660 sayılı İlke 
Karan 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 kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı 
rekonstrüksiyon projesinin hazırlanarak değerlendirilmek üz � Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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