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BURSA 

Bursa ili, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde sit alanlan dışında kalan 
mülkiyeti Malıye Hazinesine ait mevcut okul binası bulunan tapunun H22-c-19-a-2b pafta, 282 
ada, l parselinde kaY1tlı taşınmazdaki ek okul binası yapılması esnasında yapılan hafnyat 
çalışması sırasında arkeolojik verilere rastlanılması nedeniyle Bursa Müzesı Müdürlüğü uzmanları 
tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının sonuçlarının iletilen kurum ve kuruluş görüşleri 
dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği Il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
24/09/2019 gün ve E.782434 sayılı yazısı ve ekleri ve 10/10/2019 gün ve E.835008 sayılı yazısı 
ve ekleri, Karayollan 14. Bölge Müdürlüğünün 14/1 l/2019 tarih ve E.308908 sayılı yazısı, İnegöl 
Belediye Başkanlığının 11/11/2019 tarih ve E.3466/12735 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü J. Bölge Müdürlüğünün 14/11/2019 tarih ve E.738025 sayılı yazısı, Bursa Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğünün 15/11/2019 tarih ve E.60619 sayılı yazısı ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 19/11/2019 tarih ve E.1924040 sayılı yazısı, Bursa İl Tanın ve Orman 
Müdürlüğünün 20/11/2019 tarih ve E.3553997 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 11/12/2019 gün ve 548215 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosya incelendi 
yapı lan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde sit alanı dışında kalan 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait üzerinde mevcut okul binası bulunan tapunun H22-c-19-a-2b 
pafta, 282 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmazdaki ek okul bina yapılması esnasında hafriyat 
çalışması ve kazı çalışması sonucunda; mezar steli, unguanterium, Roma dönemine tarihlenen tek 
kulplu testı, pışmiş toprak plakalı mezar ile kremasyon mezar gibi buluntulara rastlanılması 
nedeniyle H22-c-l 9-a-2b pafta, 282 ada, 1 parselin Bursa Müzesi uzmanlarının önerdiği şekilde 
Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dıkkate alınarak 1/1500 
ölçekli paftasında koordinatlı sınırları belirlenen alanın 3. Derece arkeolojik sıt alanı olarak tescil 
edilmesine, 

Tapu Müdürlüğünce 282 ada, l parselin tapu sicil kaydına "3.Derece Arkeolojik Sit 
Alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Ek bina alanında Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların tamamlandığı 
anlaşıldığından projesine göre imalata devam edilebileceğine; 

Alanda yapılacak her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 
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