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Karar Tarihi ve No : 25/08/2021-10657 BURSA 
Bursa ili, İnegöl ilçesi, Esen Mahallesi, Pelitli Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait orman 

vasıflı tapunun 109 ada, 4 7 parselinde kayıtlı taşınmazda kaçak kazı gerçekleştirilen alan ve çevresinde 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen tespit çalışması sonucunda alanın I. derece 
Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi önerisinin, iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak 
değerlendirilmesi ve Geçiş Dönemi Koruma Koşulları ve Koruma Esaslarının belirlenmesine ilişkin; Bursa İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20/05/2021 tarih ve 1393315 sayılı yazısı ve ekleri, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının 25/06/2021 tarih ve 93228 sayılı yazısı, Karayolları14. Bölge Müdürlüğü'nün 
07.07.2021 tarih ve 492839 sayılı yazısı, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1755815 
sayılı yazısı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bila tarih ve 1232662 sayılı yazısı ile Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğünün 15/06/2021 tarihli ve 794672 sayılı ve 09/08/2021 tarihli ve 877782 sayılı uzman 
raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Esen Mahallesi, Pelitli Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait orman 
vasıflı tapunun 109 ada, 4 7 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazı sonucunda Bursa Müzesi 
Müdürlüğü uzmanlarının 17/05/2021 tarihli raporunda da belirtildiği üzere alanda, yoğun miktarda pişmiş 
toprak seramik ve tuğla parçalarına, iki adet sağlam durumda mermer üzerine haç kabartması bulunan mimari 
elemanlara, bitkisel ve kuş motiflerinin bulunduğu, sütun başlarına ve in-situ durumda mimari parçalara 
rastlanılan alanın önerilen şekilde ve karar eki paftada sınırları işaretli ve koordinatları belirtilen haliyle 2863 
sayılı Kanunun 7. Maddesi gereğince !.derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun 
olduğuna; 

Tapu Müdürlüğünce 109 ada, 4 7 parselin tapu sicil kayıtlarına "kısmen I. derece arkeolojik sit 
alanındadır" şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Pelitli Mevkii I. derece Arkeolojik Sit alanı için, Kültür ve Tabiat V artıklarını Koruma Yüksek 
Kumlu'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; 

Kaçak kazı ile ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan belgeleriyle 
birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kaçak kazı çukurlarının, belgeleme çalışması ve adli tahkikatın tamamlanması aşamasından sonra 
can ve mal güvenliği açısından Müze Müdürlüğü dene · · de yerel imkanlarla kapatılabileceğine karar 
verildi. 
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