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BURSA 

Bursa ili, İznik ilçesi, Boyalıca-Kılıç Mahallesinde sit alanı dışındaki özel mülkiyete ait 
tapunun H23-a-03-a-1-a pafta, 166 ada, 37 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen 
kaçak kazı sonrasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan tespit 
çalışması sonucunda alanın 1.derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesi önerisinin iletilen 
kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı (Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nün 19/03/2020 tarihli ve 49259 
sayılı yazısı), Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 10/03/2020 tarihli ve E.65482 sayılı 
yazısı, Bursa İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün 19/03/2020 tarihli ve E.956984 sayılı yazısı ve 
Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25/02/2020 tarihli E.180148 sayılı yazısı 
ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03/06/2020 tarihli ve 209883 sayılı raporu okundu, 
ekleri ve ilgili dosya incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, İznik ilçesi, Boyalıca-Kılıç Mahallesinde sit alanı dışındaki özel mülkiyete ait 
tapunun H23-a-03-a-1-a pafta, 166 ada, 37 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen 
kaçak kazı sonrasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan tespit 
çalışması sonrasında mezar kalıntıları ile yüzey buluntularına rastlanılan alanın sınırları 
kararımız eki sit paftasında işaretli alanın önerildiği şekilde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak 1. 
derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; 

Tapu Müdürlüğünce H23-a-03-a-1-a pafta, 166 ada, 37 parselin tapu sicil kaydına 
"kısmen 1.derece Arkeolojik Sit alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kaçak kazılarla ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Mezar kalıntısına yönelik kurtarma kazısının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde 
gerçekleştirilerek sonuçlarının rölövesiyle birlikte Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada can 
ve mal güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınmasına, 

Boyalıca Mezarı 1.derece Arkeolojik Sit alanında 2863 sayılı Kanunun 17.maddesi 
gereğince 3 yıl süre ile geçerli olmak koşuluyla karar eki Geçiş Dönemi Koruma ve Kullanma 
Koşullarının uygun olduğuna, 

Parsel ve çevresinde araştırma kazısı gerçekleştirilerek alanın arkeolojik sit 
potansiyelinin belirlenmesine yönelik araştırma kazısı sonuçlarının Koruma Bölge Kuruluna 
iletilmesine karar verildi. 







BURSA İLİ, İZNİK İLÇESİ, BOYALICA-KILIÇ MAHALLESİ, 166 ADA- 37 PARSEL 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE

KULLANMA ŞARTLARI 

1) 2863 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince:
a) Bu alanda, her ölçekteki plan uygulaması durmuştur.
b) Geçiş Dönemi Koruma Esaslan ve Kullanma Şartlan üç yıl süre için geçerlidir.
c) Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlatılarak, Koruma Bölge Kuruluna

iletilecektir. 
d) Belirtilen süre içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanması halinde Geçiş

Dönemi Koruma Esaslan ve Kullanma Şartlan ortadan kalkacaktır. 
e) Koruma Amaçlı İmar Planı, üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle yapılamadığı

takdirde gerekçeleri belirtilerek başvurulması halinde süre uzatılabilir. 
2) Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarihli ve 658

sayılı İlke Karan dikkate alınarak I. derece Arkeolojik Sit alanında Korumaya yönelik 
bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 
yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 
belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına ancak; 

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün görüşüyle Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilecektir. 

b) Mevcut zeytincilik ve tarım faaliyetine devam edilebilecektir.
c) Ağaçlandırma, ağaç sökümü, seracılık vb. faaliyetler ile tarımsal faaliyetlerle ilgili

olarak tabii zemin kotu altında yapılacak her türlü uygulama için Koruma Bölge Kurulundan 
izin alınacaktır. 

d) Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocakların açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

e) Taşınmazlara yönelik birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) işlemleri Koruma Bölge
Kurulundan izin almak koşuluyla yapılabilecektir. 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulunun 
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karar ekidir. 
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