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KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplanh Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 28/1.1/2019-416 
: 28/11/2019-9251 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Haydariye Mahallesinin güneybatısında sit alanları dışındaki 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tapulama harici, orman vasfındaki alanda Bursa Müzesi 
Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit çalışmasının değerlendirilmesine 
ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27/08/2019 gün ve E.699453 sayılı 
yazısı ve ekleri ile taşınmazların Arkeolojik Sit olarak belirlenmesi önerisinin iletilen kurum 
ve kuruluş görüşleri ile Koruma Bölge kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 
25/11/2019 gün ve 518945 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosya incelendi, alan 
04/24/2019 gün ve 9181 sayılı kararımız gereği Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, 
yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Haydariye Mahallesinin güneybatısında sit alanları dışındaki 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tapulama harici, orman vasfındaki alanda Kurulumuz 
üyelerince yapılan inceleme doğrultusunda, Geç Roma-Bizans Dönemine tarihlenen seramik 
parçaları ve sütünce parçası ile tespit edilen dairesel formlu yapı kalıntısı nedeniyle ekli 
1/3000 ölçekli paftada köşe koordinatları ile sınırları belirlenen alanın ! .Derece Arkeolojik Sit 
olarak ve çevresindeki alanın, yayılım gösteren buluntular nedeniyle 3. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak, 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik ile Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun 5/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı kapsamında 
tesciline, 

2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi doğrultusunda 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Geçiş 
Dönemi Koruma ve Kullanma Koşullan olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kumlu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararında 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit 
alanları için belirlenmiş koşulların geçerli olduğuna, bu alanda, taş, toprak, kum vb. 
alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, 
cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine karar verildi. 
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