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Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, İskele Mevkiinde mülkiyeti Ordu 
Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) ve özel Mülkiyete ait tapunun 02.b.d. pafta, 80 ada 12 
(kısmen), 34 (kısmen), 35 (kısmen), 82 (kısmen), 85, 87, 100 (kısmen), 108 (kısmen) parseline 
kayıtlı taşınmazlara yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından 
gerçekleştirilen tespit sonuçlarının iletilen kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak 
değerlendirilmesine ve söz konusu taşınmazlarda seracılık ve ağaçlandırma yapılması talebine 
ilişkin Hektaş Ticaret A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihli ve 424 sayılı yazısı ile 23/03/2020 tarihli ve 
589 sayılı yazısı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 19/03/2020 tarihli ve E.75916 sayılı 
yazısı, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 16/04/2020 tarihli ve E.20343 sayılı yazısı ile 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05/05/2020 tarihli ve 184002 ve 
15/05/2020 tarihli ve 194873 sayılı raporları okundu, ekleri ve ilgili dosya incelendi yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili Orhangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, İskele Mevkiinde mülkiyeti Ordu 
Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) ve özel mülkiyete tapunun 80 ada 12 (kısmen), 34 (kısmen), 
35 (kısmen), 82 (kısmen), 85, 87, 100 (kısmen), 108 (kısmen) parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda 
gerçekleştirilen tespit çalışmasında; pişmiş toprak tuğla parçaları, stroter tipli çatı kiremidi 
parçaları ile seramik buluntularına rastlanılması, kiremit-tuğla bulguları gözlemlenmesi, Roma
Bizans Dönemine tarihlendirilen seramik parçaları iki bölgede geniş bir alana yayılım gösterdiği 
anlaşıldığından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 
658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak, sınırları kararımız eki paftada işaretli alanın 3. Derece 
Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; 

Tapu Müdürlüğünce 80 ada, 12, 34, 35, 82, 85, 87, 100, ve 108 parsellerin tapu sicil 
kayıtlarına "3.derece arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kararımız eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 
1 7 .maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna; 

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kumlu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak, tabii 
zemin kotu altında yapılacak her türlü uygulamanın Müze Müdürlüğünün denetiminde ve uygun 
göreceği şekilde gerçekleştirilmesi ve uygulama sonrası rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi kaydıyla seracılık ve ağaçlandırma faaliyetinde 
bulunulabileceğine karar verildi. 
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