
T.C. 16.05.630 
KÜL TÜR ve TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

KARAR 

: 29/06/2021- 485 
: 29/06/2021- 10522 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süpürtü Mahallesi, Arpalık mevkiinde gerçekleştirilen tespit çalışması 
sonucunda belirlenen alanın III. derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi ve Geçiş Dönemi Koruma 
Koşulları ve Koruma Esaslarının belirlenmesi önerisinin, iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri 
dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin; İnegöl Belediye Başkanlığının 22/04/2021 tarih ve 5257 
sayılı yazısı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 437419 sayılı yazısı, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/05/2021 tarih ve 77528 sayılı yazısı, Bursa Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğünün 31/05/2021 tarih ve 1013410 sayılı yazısı, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 
bila tarih ve 1363451 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26/04/2021 tarihli ve 
731719 sayılı ve 15/06/2021 tarihli ve 794664 sayılı uzman raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süpürtü Mahallesi, Arpalık mevkiindeki 2863 sayılı Kanun 
kapsamındaki ve Bizans Dönemine tarihlenen yapılara ait yoğun miktarda çatı kiremiti ve yapı taşı 
gibi yüzey buluntularına rastlanılması nedeniyle sınırları karar eki paftada belirlenen ve kararımız eki 
listede belirtilen taşınmazları kapsayan alanın, III. derece ve Kısmen III. derece Arkeolojik Sit olarak 
tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna; 

Tapu Müdürlüğünce kararımız eki taşınmaz listesinde bulunan taşınmazların tapu sicil 
kayıtlarına "III. derece arkeolojik sit alanındadır" şerhi ile ibaresi bulunan ilgili parsellere "Kısmen III. 
derece arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Arpalik Mevkii III. derece Arkeolojik Sit alanı için, Kültür ve Tabiat V arlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak kararımız ekinde 
belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 1 7. maddesi 
gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna karar verildi. 
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