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KARAR 

Toplantı Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 24/06/2020- 439 

: 24/06/2020- 9597 

Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesinde, özel mülkiyete ait tapunun 
7762 ada; 1 (kısmen), 2 (kısmen), 3 (kısmen), 4 (kısmen) parsellerinde kayıtlı taşınmazlara 
yönelik olarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen tespit 
çalışması sonucunda alanın I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi önerisinin 2863 sayılı 
Kanun'un 7. Maddesi doğrultusunda iletilen kurum görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine 
ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 02/03/2020 tarih ve 58420 sayılı yazısı, Osmangazi 
Tapu Müdürlüğü'nün 10/03/2020 tarih ve 876387 sayılı yazısı, Osmangazi Belediye Başkanlığı 
17/03/2020 tarih ve 23329 sayılı yazısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 24/03/2020 
tarih ve 52656 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve 193836 
sayılı raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesinde, özel mülkiyete ait tapunun 
7762 ada; 1 (kısmen); 2 (kısmen), 3 (kısmen), 4 (kısmen) parsellerine kayıtlı taşınmazlara 
yönelik Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey incelemesinde, Bizans 
Dönemi'ne tarihlenen yoğun miktarda pişmiş toprak kiremit, seramik ve kemik parçaları tespit 
edilmiş olması nedeniyle nekropol olabileceği değerlendirilen, sınırları kararımız eki paftada 
işaretli alanın 2863 sayılı Kanun ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kumlu'nun 
05/11/1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda III. derece Arkeolojik Sit olarak tescil 
edilmesine; 

Tapu Müdürlüğünce, 7762 ada; 1, 2 , 3 , 4 parsellerin beyanlar hanesine "kısmen III. 
derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 
verilmesine; 

Kararımız eki geçiş dönemi koruma esaslan ve ku nma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 
17 .maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli o tğLın k rar er ldi. 







OSMANGAZİ İLÇESİ, DEMİRTAŞ NEKROPOLÜ III. DERECE ARKEOLOJİK SİT 
ALANI 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 

1. "Osmangazi ilçesi, Demirtaş Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" Geçiş Dönemi
Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" 3 yıl süre içerisinde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı
nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçerlidir.

2. "Osmangazi ilçesi, Demirtaş Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" içerisinde yer
alan parsellerde Belediyesi tarafından inşaat izni verilmeden önce meri mevzuat
kapsamında ilgili Kurumların uygun görüşleri alınması gerekmektedir.

3. III. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan parsellerde Belediyesince inşaat
ıznı verilmeden önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı
gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle
birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra
uygulamaya geçilecektir.

4. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Bursa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz)
yapılacaktır.

5. III. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan parsellerde hazırlanacak teknik alt
yapı projelerinde (kanalizasyon, su isale hattı, yer altı elektrik hattı vb.) Bursa Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü ve Müze Müdürlüğü denetiminde
yapılacaktır. Kurul onaylı projelerde zaman içerisinde meydana gelebilecek aksaklıklara
ilişkin (kanalizasyon, su taşkını, hat yenileme vb.) ıslah çalışmaları Müze Müdürlüğü
denetiminde yapılacaktır. Uygulama öncesi ve sonrasına ait bilgi ve belgeler (rapor,
fotoğraf vb.) Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilir.

6. Bu alanlardan, taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzemeler dökülmeyecektir.

B�rsa Kültür Varlıklarını Koruma
Bolge Kurulunun

.i¾.ıf� ... gün ve .. ı5.v.� ...... sayı/ı
karar ekidir. 
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