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Toplantı Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi, Kalburcuçeşme mevkiinde, sit alanları 
dışında bulunan özel mülkiyete ait tapunun 356 ada, 75 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen 
kaçak kazı nedeniyle söz konusu taşınmaz ve çevresindeki özel mülkiyete ait, tapunun 356 ada, 
70(kısmen), 72(kısmen), 73(kısmen), 74, 75, 76, 81 (kısmen), ll 3(kısmen) parsellerinde kayıtlı 
taşınmazları 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 
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığının 10/12/2020 tarihli ve 16263 sayılı yazısı, Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğünün 21/12/2020 tarihli ve 298535 sayılı yazısı, Bursa Büyük.şehir Belediye 
Başkanlığının 23/12/2020 tarihli ve 187597 sayılı ve 12/01/2021 tarihli ve 4245 sayılı yazısı ile 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04/12/2020 tarihli ve 503223 sayılı ve 25/01/2021 tarihli ve 
574380 sayılı uzman raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Mustafakemalpaşa ilçesi, Lalaşahin Mahallesi, Kalburcuçeşme mevkiinde, sit 
alanları dışında bulunan özel mülkiyete ait, tapunun 356 ada, 70(kısmen), 72(kısmen), 73(kısmen), 74, 
75, 76, 81(kısmen), 113(kısmen) parsellerinde kayıtlı taşınmazları 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 356 ada, 74, 75, 76 parsellerin tapu sicil kayıtlarına "3.derece arkeolojik 
sit alanındadır", 356 ada, 70(kısmen), 72(kısmen), 73(kısmen), 8l(kısmen), 113(kısmen) parsellerin 
tapu sicil kayıtlarına "kısmen 3.derece arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kalburcuçeşme mevkii 3.derece Arkeolojik Sit alanı için, kararımız eki geçiş dönemi koruma 
esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 1 7 .maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli 
olduğuna; 

Alanda gerçekleştirilen kaçak kazılarla ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın 
sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi. 
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