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Bursa ili, Karacabey ilçesi, Bayramdere Mahallesi'nde özel mülkiyete ait tapunun 1405, 1046, 1407, 
1408, 1409 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü Uzmanlarınca gerçekleştirilen tespit çalışmasının iletilen kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate 
alınarak değerlendirilmesine ilişkin; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı 
Tarihi kültürel Miras Şube Müdürlüğü 25/08/2020 tarih ve 123489 sayılı yazısı, İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 2318219 sayılı yazısı ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18/09/2020 tarih ve 383888 
sayılı uzman raporu ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa ili, Karacabey ilçesi, Bayramdere Mahallesi'nde özel mülkiyete ait tapunun 1405, 1406, 
1407, 1408, 1409 parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
uzmanlarınca gerçekleştirilen tespit çalışması sonucunda yüzeyde yoğun miktarda Doğu Roma seramiğine 
rastlanması nedeniyle arkeolojik potansiyel taşıdığı anlaşıldığından Karar eki paftada işaretlenen Koruma 
Bölge Kurulu uzmanlarının önerdiği şekilde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 
05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı dikkate alınarak 2863 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince 3. 
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, 

Tapu Müdürlüğü'nce 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 parsellerin tapu sjcil kayıtlarına "3.Derece 
Arkeolojik Sit alanıdır" şerhinin konularak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine; 

Bayramdere 3. Derece Arkeolojik Sit alanında 2863 sayılı kanunun 17. Maddesi gereğince 3 yıl süre 
ile geçerli olmak koşuluyla karar eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve kullanma Şartlarının uygun 
olduğuna karar verildi. 
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ŞARTLAR! 

lif. Derc:ce Arkeolojik Sit Alanı Geçi� Dönemi Koruma Esasları \e Kullc1nnıa Şartları 2863 53) ılı 
Kanunun 17. madde5İ gernğince: 

a) Bu alanda. her ölçekteki plan uygulaması durmuştur_
b) Geçi D"'nemi Klmıma Esasları ve Kullanma Şartları üç yıl süre için geçerlidir.
c) Ü· yıl i,intlt: onıma maçlı İmar Planı hazırlatılarak. Koruma Bölge Kuruluna iletilecektir.
d) Belirtilen üre içeri inde K rurna Amaçlı İma.r Planının onaylanması halinde Geçiş Dönemi Koruma

Esasları ve ullanma artları ortadan allacaktır. 
e) Koruma Amaçlı İmar Planı, üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle yapılamadığı takdirde gerekçeleri

belirtilerek başvurulması halinde süre uzatılabilir. 
l. IIL derece arkeolojik sit alanı .sınırları içerisinde taşınmaz �ültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek

şekilde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izin almak koşuluyla birleştinne (tevhit) ve ayınna
(ifraz) yapılacaktır.

2. III. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan alt yapı uygulamaları (kanalizasyon, su isale hattı,
yer altı elektrik hattı vb.) Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayı alınacaktır. Onaylanan
projelerin uygulaması Müze Müdürlüğü denetiminde ve uygun göreceği şekilde yapılacaktır.

3. lll. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde bu alanlardan, taş, toprak, kum·vb. alınmayacak, kireç, taş,
tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp. sanayi atığı vb. malzemeler
dökülmeyecektir_

4. HL derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yeni tarımsal alanları açılmayacak, yalnızca sınırlı
mevsimlik tarımsal faaliyetleri devam edebilecek, koruma kurulunca uygun görülmesi halinde seracılığa
devam edilebilecektir, ayrıca mevcut zeytincilik ve tarım faaliyetine devam edilebilecektir.

5. III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan parsellerde Belediyesince inşaat izni verilmeden önce;
a)Meri mevzuat kapsamında ilgili Kurumların uygun görüşleri alınması gerekmektedir_
b)Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek., sondaj sonuçlarının Bursa Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilip karar alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir. 
c)Ruhsata esas projeler Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulacaktır.
d)lll. derece arkeolojik sit alanının sit olarak ilanından önce rneri nazım ve uygulama imar planı ile

belirlenmiş fonksiyonların kullanılması Müze raporunun sonucuna göre Bursa Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunca değerlendirilebilir. 
7. Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan veya Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan yapılardan sayıldığı
Belediyesince belgelenen mevcut binalara yönelik Belediyesince verilecek onarım izinleri için, 3194 sayılı
Kanunun 21. maddesine göre ruhsata tabi olmayan uygulamalara yönelik Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün, ruhsata tabi olan uygulamalar için Koruma Bölge Kurulunun görüşü alınacaktır.
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