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Bursa ili, İnegöl ilçesi, Ortaköy Mahallesi, Beylik mevkiinde, sit alanları dışındaki özel 
mülkiyete ait tapunun 1857 ada, 1 O parselinde kayıtlı taşınmazda kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan 
mezar yapısı ve çevresine yönelik tespit çalışmasının sonuçlarının iletilen kurum görüşleri 
doğrultusunda değerlendirilmesi ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 
belirlenmesine ilişkin Karayolları 14.Bölge Müdürlüğünün 23/10/2020 tarihli ve 247368 sayılı, 
İnegöl Belediye Başkanlığının 28/10/2020 tarihli ve 12041 sayılı; Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının 03/11/2020 tarihli ve 160772 sayılı ve 10/11/2020 tarihli ve 164678 sayılı yazıları, 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14/10/2020 tarihli ve 421994 ve 14/12/2020 tarihli ve 515397 
sayılı uzman raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, İnegöl ilçesi, Ortaköy Mahallesi, Beylik mevkiinde, sit alanları dışındaki özel 
mülkiyete ait tapunun 1857 ada, 1 O parselinde kayıtlı taşınmazda ortaya çıkan 2863 sayılı Kanunun, 
6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan İ.S.5-6.yy'a tarihlenen tuğla plakadan basık tonozlu
mezar yapısı ve çevresine yönelik tespit çalışması sonucunda, mezarın bulunduğu taşınmaz ve yakın
çevresindeki yüzeyinde, benzer tuğla plakası parçaları gözlemlenen, sınırları karar eki paftada
sınırları işaretli ve koordinatları belirtilen 1857 ada, 9 (kısmen), 10 (kısmen), 11 (kısmen) ve 12
(kısmen) parselleri kapsayan alanın l .derece; arkeolojik potansiyelin yayılma gösterdiği 1857 ada, 9
(kısmen), 10 (kısmen), 11 (kısmen), 12 (kısmen), 13, 14 ve 16 (kısmen) parseller ile 1861 ada, 8
(kısmen) parseli kapsayan alanın 3.derece derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit
fişinin uygun olduğuna;

Tapu Müdürlüğünce 1857 ada, 9, 1 O, 11 ve 12 parsellerin tapu sicil kaydına kısmen 1 .derece, 
kısmen 3. derece Arkeolojik Sit Alanındadır"; 1857 ada 13, 14 parsellerin tapu sicil kaydına 
"3.Derece Arkeolojik Sit Alanındadır", 1857 ada, 16 parsel ile 1861 ada, 8 parselin tapu sicil kaydına 
"kısmen 3.derece Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhinin konularak, belgeleriyle birlikte Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince, kararımız ekinde belirlenen Geçiş Dönemi 
Koruma ve Kullanma Koşullarının 3 yıl süre ile geçerli olduğuna; 

Kaçak kazıyla ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Mezara yönelik gerekli belgeleme çalışmasının Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilerek sonuçlarının koruma-kapatma önerileriyle 
birlikte Kurulumuza iletilmesine; 

Bu aşamada mezarın tahrip olmasını engelleyecek tedbirlerin ve kaçak kazı çukurunun 
çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin Müze Müdürlüğü 
denetiminde Belediyesi tarafım.lan aldırılmasına karar ri idi. 
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