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Toplantı Yeri
BURSA

Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesinde, sit dışında, özel mülkiyete ait tapunun 235 ada,
11 parselinde kayıtlı taşınmazda inşaat çalışması sırasında gerçekleştirilen hafriyat çalışmasında ortaya
çıkan kalıntılara yönelik olarak anılan taşınmaz ve çevresinde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları
tarafından yapılan tespit çalışmasının sonucunda alanın 1.Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesi
önerisinin değerlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün 24/06/2019 gürı ve 283125 sayılı raporu okundu,
ekleri ve ilgili dosya incelendi, Kurulumuzun 22/05/2019 tarih ve 8786 sayılı karan gereğince alan
kurulumuz tarafından yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu Mahallesinde, sit dışında, özel mülkiyete ait tapunun 235 ada,
11 parselinde kayıtlı taşınmazda inşaat çalışması suasında gerçekleştirilen hafriyat çalışmasında ortaya
çıkan kalıntılara yönelik olarak anılan taşınmaz ve çevresinde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları
tarafmdan yapılan tespit çalışmasının sonucunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kumlu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke karan dikkate alınarak kararımız eki 1/1500 ölçekli
paftada sınırlan işaretli alanın 1.Derece ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, Tapu
Müdürlüğünce pafta: h22al2b4d ada: 233 parsel:5/6/7 sayılı taşınmazlara "3.Derece Arkeolojik Sit
Alanıdır" şerhinin, pafta: h22al2b ada: 235 parsel:l/2/3/4/7/8/9/10/l 1, pafta: b22-a-12-c-l-a ada:1214
parsel:14 (kısmen) /15/16 parsellerin beyanlar hanesjne "!.Derece Arkeolojik: Sit Alanıdır" şerhinin
konularak belgeleriyle birlikte Kurulumuz Müdürlüğüne bilgi verilmesine;
1. ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanının Geçiş Dönemi Koruma Koşulları ve Kullanım
Esaslarının;
a) Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke
kararıyla l. ve 3.derece arkeolojik sit alanlarıyla ilgili getirilmiş hükümlerin geçerli olduğuna;
b) 3.Derece Arkeolojik Sit alanında kalan kısımda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke karan gereğince, Belediyesince inşaat izni verilmeden
önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının
koruma bölge kuruluna iletilip kurul karan alındıktan sonra yeni yapılanmaya gidilebileceğine;
Aynk nizam, iki kat, önbahçe:5 metre, yanbahçe:3 metre, hmaks:6.50, KAKS:0,50 koşullarına
göre hazırlanarak belediyesince uygun bulunacak projelerin değerlendirilmek üzere Kurula
iletilebileceğine, şeklinde belirlenmesine karar verildi.

