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KARAR 

: 25/08/2021- 492 
: 25/08/2021- 10652 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi Dikiltaş mevkiinde, mevcut sit alanları dışında 
bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi ait, Uludağ 
Üniversitesine tahsisli tapunun 5361 ada, 12 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan mezar steli taşınması, 
çevresinin 1. derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi önerisini içeren tespit çalışmasının sonuçlarının 
iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesi ve Geçiş Dönemi Koruma 
Koşulları ve Koruma Esaslarının belirlenmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
05/02/2021 tarihli ve 1105130 sayılı yazısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 29/04/2021 tarihli ve 
66630 sayılı yazısı, Nilüfer Belediye Başkanlığının 28/04/2021 tarihli ve 53707 sayılı yazısı ve ekleri, 
Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünün bila tarihli ve 1024055 sayılı yazısı, Tarım İl Müdürlüğünün bila tarihli 
ve 1695765 sayılı yazısı, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğünün 25/05/2021 tarihli ve 446993 sayılı yazısı, 
DSİ l.Bölge Müdürlüğünün bila tarihli ve 1359269 sayılı yazısı, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün 
03/08/2021 tarihli ve 21496 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14/04/2021 tarihli ve 
717407 sayılı ve 13/08/2021 tarihli ve 887355 sayılı uzman raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Görükle/Sakarya Mahallesi Dikiltaş mevkiinde, mevcut sit alanları dışında 
bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi ait, Uludağ 
Üniversitesine tahsisli tapunun 5361 ada, 12 parselinde kayıtlı taşınmazda bulunan mezar steli bulunduğu 
yer ve çevresinde Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen yoğun miktarda dip, kulp ve ağız gibi günlük 
seramik parçaları ile mezar ve yapı tuğlalarını da içeren yüzey buluntusuna rastlanılan ve nekropol 
olduğunun anlaşılması nedeniyle l .derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmesi önerilen alanda, sınırları karar 
eki paftada belirlenen şekilde mezar stelinin bulunduğu kısmın 1.dereceArkeolojik Sit, çevresinin 3.derece 
Arkeolojik Sit olarak olarak tescil edilmesine, bu doğrultuda düzeltilen sit fişinin uygun olduğuna; 

Tapu Müdürlüğünce 5361 ada, 12 parselin tapu sicil kayıtlarına "kısmen l.ve kısmen III. derece 
arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Dikilitaş Nekropolü 1. ve III. derece Arkeolojik Sit alanı için, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kumlu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke karan dikkate alınarak kararımız ekinde belirlenen 
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 17 .maddesi gereğince 3 yıl süre 
ile geçerli olduğuna; 

Stel'in Müze Müdürlüğüne nakledilmesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
07/02/2013 tarihli ve 25 sayılı İlke Kararı gereğince nakil işleminden sonra Müze Müdürlüğü tarafından 
gerekli araştırmaların yapılarak, hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 
iletilmesi kaydıyla 2863 sayılı Kanunun 20. maddesi açısından sakınca bulunmadığına karar verildi. 
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