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KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 27 /08/2020-448 

: 27 /08/2020-9804 

Toplanh Yeri 
BURSA 

Bursa ili, İznik ilçesi, Dereköy Mahallesi, Göltarla mevkii, özel mülkiyete ait, tapunun 
H-23-b-06-a-d pafta 265 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'nın 08/07/2020 tarihli ve 98962 sayılı yazısı, Karayolları 14. Bölge
Müdürlüğü'nün 07/07/2020 tarihli ve E.146667 sayılı yazısı, Bursa Valiliği İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü'nün 13.08.2020 tarihli ve 2255159 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 21/08/2020 tarihli ve 339699 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili
dosya incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, İznik ilçesi, Dereköy Mahallesi, Göltarla mevkii, özel mülkiyete ait, tapunun 
H-23-b-06-a-d pafta 265 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazı sonrasında
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan tespit çalışması sonrasında
mezar kalıntıları ile yüzey buluntularına rastlanılan ve sınırları kararımız eki sit paftasında
işaretli alanın önerildiği şekilde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun
05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak 1. derece Arkeolojik Sit olarak
tescil edilmesine;

Tapu Müdürlüğünce özel mülkiyetteki, H-23-b-06-a-d pafta 265 parsel ile tapulama 
harici alanın tapu sicil kaydına "kısmen ! .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, 

Dereköy Mezar Kalıntısı 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,

Alandaki kaçak kazı çukurlarının, can ve mal güvenliği açısından, adli tahkikat 
tamamlanmasının ardından ivedilikle Müze Mü ürlüğü uzmanları denetiminde belediyesince 
kapatılabileceğine karar verildi. 
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