
Toplantı Tarihi ve No
Katar Tarihi ve No

T.C.
«ÜLTün ve TURİZM BAKANLIĞI

Bursa Kültür Varhklarınr Koruma Bölge Kurulu
KARAR

I
:30.09.2076/ 27T
:30.09.2016/ 61,33

16.06.749

Toplan tı Yeri
BURsA

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey müallesinde sit alanı dışındaki 1383 ada-
3 1Parselde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen inceleme ve tespit
çalışmasına ilişkin Bursa Valiligi il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.08.2016 gün ve 2962
sayıh yazısı ve Müdürlüğün 2|.09.2016 gün ve 4960 sayılı raporu okundu. ekGri ve ilgili
dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesinde sit alaıı dışındaki 1383 ada-
3lParselde zeltin ağaçlarının iş makinesiyle sökümü sırasında kiremit parçalarına rastlanılması
sonrasında Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılan kazı çalışmalarında, alanın
nekroPol olduğu anlaşıldığından. Müze Müdürtüği.inün önerisi doğrultusunda. sınırları kararımız
ekindeki paftada belirlenen alanın K.'t.V.K.Y.K.'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke Kararı
doğrultusunda 3.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline karar verildi.
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