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Bursa ili, Mudanya itçesi, Ömerbey mahallesinde, I. derece Arkeolojik Sit alanında
bulunan özel mülkiyete ait, |444 ada-4 ve 1446 ada-lO parsellerin sit derecesinin gözden
geçirilmesi talebine yönelik olarak alınan Kurulumuzun l1.09.2015/48l6 sayılı kararı
doğultusunda Bursa Müzesi Müdiirlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma
kazısının sonuçlannrn değerlendirilmesine ilişkin Bursa Valiliği İl Kilüttir ve Turizm
Müdürlüğünün |1.0'7.2016 gün ve 2573 ve 01.08.20l6 gün ve 28l5 sayılı yazıları ile
Müdürlüğün 2|.09.2016 gün ve 4966 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi
yapılan görüşmeler sonucunda:

Bursa ili, Mudanya ilçesi. Ömerbey mahallesinde, I. derece Arkeolojik Sit alanında
bulunan özel mülkiyete ait, 1444 ada-4 ve 1446 ada-l0 parsellerin sit derecesinin gözden
geçirilmesi talebine yönelik olarak alınan Kurulumuzun l1.09.2015/48l6 sayılı kararı
doğultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen araştırma
kazısının sonucunda |446 ada-l} parseldeki duvar kalıntısı haricinde herhangi bir kalıntıya
rastlanılmamış olduğu ve yüzeyde gözlemlenen seramiğin Hisartepeden akınü yoluyla geldiği
anlaşıldığından, Müze Müdürlüğünün taşınmazların sit derecelerinin yeniden belirlenmesinin
yararlı olacağı yönündeki görüşü de dikkate alınarak, l446 ada-l0 parselin kalıntılara rastlanılan
kısım haricindeki bölümü ile 1444 ada-4 parselin tamamı ve bu taşınmaz İçerisİnde bulunan
yüksek gerilim hattı direğine ait 5 parseli kapsayacak şekilde kararımız eki paftada sınırları
belirlenen alanın sit derecesinin, K.T.V.K.Y.K.'nun 05.11.1999i658 sayılı İlke Kararı dikkate
alınarak 3.derece Arkeolojik sit olarak değiştirilmesine karar verildi.

Toplantı Yeri
BURsA
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