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Balıkesir ili, Erdek ilçesi ,Halit paşa mahaltesi l ada,64 parselde Bandırma Müzesi
Müdiirlüğü uzmanları tarafindan gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalrşmasına yönelik konu
Balıkesir Valiliği İl Kültllr ve Turizm Müdi,irlüğünün 29.06,2017 günve 2560 sayılı yazısı ile ekleri
ve Müdürlüğiimüz uzmanlarının 18.07.2017/3704 tarih sayılı raporu okundu ilgili dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonucunda ;

Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Halit paşa mahallesi 1 ada,64 parselde Bandırma Müzesi
Müdürlüğü uzmanları tarafindan gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalışmasında 2863 sayılı kaıun
kaPsamında şapel veya kiliseye ait olması mütemel kalınt ile duvar kalıntısına rastlanan ekli
paftada koordinatları belirlenen iki ayrı alanın 3.derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, söz konusu
iki alanın bütünleştirilmesine yönelik Miize Müdürlüğü tarafindan daha kapsamlı bir çalışma
gerÇekleŞtirilerek sonucunun ivedilikle Kurulumuza iletilmesine; bu çalışmanın tamamlanması
aŞamasma kadar taşınmazın tamamında Kurulumuzdan izinsiz herharıgi bir inşai veya fiziki
müdahalede bulunulmamasına, söz konusu kalınhlara ait olup alanda koruıunasr güvenlik açısından
uygun olmayan mimari öğelerin Müze Müdürlüğü taıafindan uygun görülen bir alana
nakledilmesinde 2863 sayılı kanunun 20.maddesi açısından sakrnca bulunmadığına karar verildi
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t(ADAsl,Ro
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GENEL TANtM: Erdek itçcsi, Italitpaşa Nlah.llesi. İrİuh;ve Kaı-akit Mcv-kii, l Ada, 64 Pars€l'd€ yapıla. yüz€y inceı€nt€sinde mcvcut havuzu
büyöınıek için yaptlan işlemde antik dön€me İit olan moIoz taşlAr ve pişmiş toprak yass, tuğlalar kuuanılİrak yaptlan duvar §l.ası sçığa ç,kmış v€ havuzün
yak'nı.da bulutrduğu belirtilen Geç Roma Dötremi'İ€ İit bir adct sü.un gövdcsi, bir adet sütutr brşıfı, mimari yapıy! İit olduğu düşünülctr kaderıeli
merlneİ parçİ ile düz m€rmer blok v€ pişmiş .oprik su künküniin zarı. g6rmeme§i içio 2-3 m. kadar il€riye taştndığı g6rİlmiiştür.

Paİselitr tamamında yapılaü yüzty inc€l€mesindei havuzün (Ayaİma yap§na ait olduğu düşünİlmektediİ) y€r aldığl alındı t€§pit cdilen d,rvar
örgüsü v€ arkeolorik nit€likli e§erleritr yanl sıra yak]aşlk 30 m. uzağında y|krlan bir yaplya ail oİduğu dİşünül€n içind€ v€ çatt kir€mit parçıtan, pişmiş
toprak s€ramik Parçalan ve §ırİ geç roma seraoiği pa.çalın olduğu görülen bir alatr tespit edilmi§rir. Ç€vre sakinleriod€n bu alanda eski bir kilise yapısl
olduğu yöniinde bilgiy€ ulaşl|m!ştİ. Bu durumdı bıvuzun bulunduğu yerde bir ayazma bu|unuyor olmaİydl.64 pırselde ycr alan hcr iki kalıntoın Kilise
(?) ve AyızDa (?) Yaplsı olıbilec€ği dİşiioülnektedir.

Hİvuz çevre§i v€ hıvuza yık|aşk 30 m. uzıklıkta €ski kili§€ yaPı§ı olduğu düşİnnlen alandan koo.dioatlır ı|ı.ı.ak konıımlandıklİ., bölüm ve sit
slnürları.espit edilmiştir. H€r iki ılıo tardflmızca 3. derec€ ırk€olojik sit olirak ön€rilm€ktedir.
ŞiMDiKi TEüüLiKELER: Her iki ılanda da kaçak kiİı yap.lma ihtinrali bulunmaı<iaaır

ŞiMDiKi DUırUM: Fiziki mİdahale ile tıhribaı.
siI POTANsryFLi: J. der€ce arkeoloiiksit. KoRUMA DERECESi: 3. dercce ark€olojik §it-

ŞiMDiKi KORUMA: Yok t{AzIRLAYANLAR: .../06/20t7
Tülin TAN Uzman (M.A.r7L
A.Tuğba DELIKAYA Sanal Talihçilt:<v

oNERILEN KoRUMAi 3. de.ece ırk€olo.iik sit.

KoNTRoL
llhame o

YAYIN DIZISI: G.E.E.A.y.K/kh{A-Rl-ARl No:
CÖZLEMLER: iziısiz üiziki rnüdahate il€ antik yıpt iah.ibı$ g6ztemlcnmiştir.

su kaynığı olrnası ıedeni ile modcrn yapllaşmaya gidil€bileceği 6ngörülnektedir.
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