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Bursa ili, Osmangazi ilçesi, A vdancık Mahallesi Dede bayırı mevkiinde, mevcut sit alanları 
dışında bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 211 ada, 8 parselinde kayıtlı taşınmazda 
gerçekleştirilen kaçak kazı sonrasında 211 ada. 8 parselin 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit, çevresindeki 
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 211 ada, 9, 10 ve 12 parseller, özel mülkiyete ait 209 ada, 1 parsel ve 
bunları çevreleyen parsel numarası verilmemiş ormanlık alanın 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 
değerlendirilmesi önerisinin, arkeolog üyenin katılımıyla yapılacak toplantıda ele alınmasına yönelik 
03/06/2021 tarihli ve 10467 sayılı karar doğrultusunda, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 
09/03/2021 tarihli ve 376307 sayılı yazısı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18/03/2021 
tarihli ve 42840 ve 06/04/2021 tarihli ve 53168 sayılı yazıları; Osmangazi Belediye Başkanlığının 
26/03/2021 tarihli ve 172248 sayılı yazısı; DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün 25/03/2021 tarihli ve 1094349 
sayılı yazısı ve ekleri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının sayılı yazısı; ve BUSKİ Genel 
Müdürlüğünün 08/04/2021 tarihli ve 20178 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
04/03/2021 tarihli ve 638175 sayılı, 27/04/2021 tarihli ve 733365 sayılı ve 28/06/2021 tarihli ve 
813309 sayılı uzman raporları okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, A vdancık Mahallesi Dede bayırı mevkiinde, mevcut sit alanları 
dışında bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 211 ada, 8 parselinde kayıtlı taşınmazda 
gerçekleştirilen kaçak kazı sonrasında açığa çıkartılan 2863 sayılı Kanun kapsamındaki Bizans 
dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğu kısmının sınırları karar eki paftada belirlenen şekilde 
1.derece Arkeolojik Sit olarak; taşınmazın diğer kısımları ile çevresindeki mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait 211 ada, 9, 10 ve 12 parseller, özel mülkiyete ait 209 ada, 1 parsel ve bunları çevreleyen
parsel numarası verilmemiş ormanlık alanda, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki Roma ve Bizans
dönemlerine tarihlenen figürin ve kulp, dip, ağız gibi günlük kapkacak ile yapı tuğlaları gibi yüzey
buluntularına rastlanılması nedeniyle sınırları karar eki paftada belirlenen şekilde 3.derece Arkeolojik
Sit olarak 2863 sayılı Kanunun 7.maddesi doğrultusunda tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna;

Tapu Müdürlüğünce, 211 ada, 8 parselin tapu sicil kayıtlarına "1. ve 3.derece arkeolojik sit 
alanındadır", 211 ı:ıdFı, 9, 10 ve 12 parseller ile 209 ada, 1 parselin tapu sicil kayıtlarımı. "3.dcrccc 
arkeolojik sit alanındadır" şerhinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğiine 
bilgi verilmesine; 

Dedebayırı mevkii 1. ve 3.derece Arkeolojik Sit alanı için, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kumlu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak kararımız 
ekinde belirlenen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının 2863 sayılı Kanunun 
17.maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olduğuna;

Kaçak kazı ile ilgili olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 
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Ortaya çıkartılan yapı kalıntısına yönelik adli tahkikatın tamamlanması aşamasından sonra, 
Müze Müdürlüğü tarafından gerekli belgeleme çalışmasının yapılarak, tekniğine uygun olarak 
kapatılmasına karar verildi. 
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