
T.C. 16.12.399 
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve N o 

KARAR 

: 02/07 /2021-488 
: 02/07/2021-10580 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi Görükle-Kurtuluş mahallesinde, sit alanı dışındaki özel mülkiyete ait 
tapunun 5776 ada- 1 parsel ile 5775 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz ve bunlarla ilişkili Park alanına 
yönelik olarak 09/04/2021 tarihli ve 103 70 sayılı karar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmanın 
sonuçlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Koşulları ve Koruma Esaslarının belirlenmesi önerisinin, 
iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Bursa İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün bila tarihli ve 1267060 sayılı yazısı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
21/04/2021 tarihli ve 839317 sayılı yazısı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 02/05/2021 
tarihli ve 68586 sayılı yazısı; Nilüfer Belediye Başkanlığının 28/04/2021 tarihli ve 52416 sayılı yazısı; 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 05/05/2021 tarihli ve 43 7414 sayılı yazısı ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 28/06/2021 tarihli ve 813333 sayılı uzman raporu okundu ekleri ve ilgili 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi Görükle-Kurtuluş mahallesinde, sit alanı dışındaki özel mülkiyete ait 
tapunun 5776 ada- 1 parselinde kayıtlı taşınmazda inşaat sırasında mezar plakaları, ungantarium ve 
mezar steline rastlanılması nedeniyle, anılan taşınmaz ile 5775 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz ve 
bunlarla ilişkili Park alanının Roma dönemine ait bir nekropol bulunduğu anlaşıldığından, sınırları 
karar eki paftada belirlenen şekilde 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun 
olduğuna; 

Tapu Müdürlüğünce 5776 ada, 1 ve 5775 ada, 1 parsellerin tapu sicil kayıtlarına "3.derece 
arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kurtuluş nekropolü 3.derece Arkeolojik Sit alanı için, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 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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