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KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

KARAR 

: 28/01/2021-467 
: 28/01/2021-10168 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Hasanağa Mahallesi, Kışla mevkiinde sit alanları dışında bulunan 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 4217 ve 4218 parselleri ile özel mülkiyete ait 442, 786 
(kısmen) ve 785 (kısmen) parsellerinde kayıtlı taşınmazları ve 442 parselin kuzey doğusundaki 
tapulama harici alanı(kısmen) kapsayan sahanın 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi önerisini 
içeren tespit çalışmasının sonuçlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Koşulları ve Koruma Esaslarının 
belirlenmesi önerisinin, iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine 
ilişkin Ertuğrulgazi Milli Emlak Müdürlüğünün 10/12/2020 tarihli ve 66125 sayılı yazısı, Nilüfer 
Belediye Başkanlığının 09/12/2020 tarihli ve 164366 sayılı yazısı, Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğünün 17/12/2020 tarihli ve 295867 sayılı yazısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
06/0 l /2021 tarihli ve 194 7 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04/12/2020 tarihli ve 
503235 sayılı ve 13/05/2020 tarihli ve 191395 sayılı uzman raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Nilüfer ilçesi, Hasanağa Mahallesi, Kışla mevkiinde sit alanları dışında bulunan 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 4217 ve 4218 parselleri ile özel mülkiyete ait 442, 786 
(kısmen) ve 785 (kısmen) parsellerinde kayıtlı taşınmazları ve 442 parselin kuzey doğusundaki 
tapulama harici alanı(kısmen) kapsayan sahanın yüzeyinde Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen ve 
kulp dip, ağız gibi günlük kapkacak ile yapı tuğlalarına rastlanıldığı anlaşıldığından, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak 
kararımız eki paftada işaretli alanın, önerilen şekilde 3. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; 

Tapu Müdürlüğünce 4217, 4218 ve 442 parsellerin tapu sicil kayıtlarına "3.derece arkeolojik sit 
alanındadır", 786 ve 785 parsellerin tapu sicil kayıtlarına "kısmen 3.derece arkeolojik sit alanındadır" 
şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kışla mevkii 3.derece Arkeolojik Sit alanı için, kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 17 .maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna karar 
verildi. 
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