
T.C. 16.10.335 
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür V arlı.klannı Koruma Bölge Kurulu 
KARAR 

Toplanh Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

I 

: 22.03.2019/ 386 

: 22.03.2019/ 8688 

Toplanh Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı-Eğitim mahallesinde, 1 .derece Arkeolojik Sit alanında

bulunan 2032 adanın sit derecesinin irdelenmesi açısından Kurulumuzun 30.01.2019 /8529 sayılı 
karan gereğince yerinde incelenmesine ilişkin Müdürlüğün 25.02.2019 gün ve 91788 sayılı raporu 
okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, alan Kurulumuz tarafından yerinde görüldü yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Mudanya İlçesi, Güzelyalı-Eğitim mahallesinde, 1 .derece Arkeolojik Sit alanında 
bulunan 2032 ada'nın Kurulumuzun 30.01.2019 /8529 sayılı karan gereğince Kurulumuz tarafından 
yerinde yapılan incelemede: 

a) Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılan sondajlarda 11 nolu parselde Müze
Müdürlüğünün 12.01.2018 tarihli raporunda "Bizans dönemine tarihlendirilmesi olası" olduğu 
belirtilen kalıntıların, parselin doğu yarısındaki yaklaşık 9.00x4.50m.'lik alanda yer aldığı, bunların 
moloztaş ve toprak harçlı, dönem özelliği belirtmeyen, düzgün sıra takip etmeyen, günümüz kotuna 
yakın seviyede bulunan birkaç sırası günümüze ulaşmış duvar parçalan ile 2.20xl.10m'lik bir 
alanda yer alan, devşirme olarak kullanılmış olması muhtemel tuğla taban döşemesi olduğu, söz 
konusu kalıntıların kültür varlığı içermeyen kil tabakası üzerine oturduğu ve korunması gerekli 
kültür varlığı niteliği taşımadığı; 

b) Müze Müdürlüğü tarafından sondaj çalışması yapılan 4 nolu parselde herhangi bir kültür
varlığına rastlanılmadığı; 

c) 2032 adanın neredeyse tamamında çok katlı yapılaşmanın tamamlanmış olduğu
gözlemlendiğinden, 2032 ada'nın sit derecesinin kararımız eki paftada belirlenen şekilde ve 
K.T.V.K.Y.K. 'nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak 3.derece Arkeolojik Sit olarak 
yeniden belirlenmesine; 

Bu alanda, Kurulumuzun 17.08.2017/7224 sayılı kararımızla belirlenen ve Kurulumuzun 
30.01.2019/8530 sayılı kararıyla uzatılan Geçiş Dönemi Koruma Koşulları ve Kullanım Şartlarının, 
geçerli olduğuna; 

Sondaj kazıları tamamlanan 4 ve 11 parsellerde K.T.V.K.Y.K.'nun 05.11.1999/658 sayılı 
İlke Kararı doğrultusunda temel hafriyatının Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması kaydıyla yeni 
yapılanmaya gidilebileceğine, Geçiş Dönemi Koruma Koşullan ve Kullanım Şartlarına uygun 
olarak hazırlanacak uygulama projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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