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Bursa ili, Mudanya İlçesi, Mesudiye Mahallesi, H2lAl3D3D pafta, 134 ada, 156
parselde yapılan kaçak kazı ve kaçak kazılar sonucu açığa çıkan yapı kalıntılarının bulunduğu
alanın tescil önerisine yönelik Bursa İl Kültilr ve Turizm Müdürlüğüniin 06.04.201711449-
|1.04.20|7115|6 tariVsayılı yazıları ve Kurul Müdürlüğünilııı l5.08.201714225 taih/sayı|ı
Müdi.irliik uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Mesudiye Mahallesi, H2lAl3D3D pafta" l34 ada, 156

parselde yapıları kaçak kazı sonucu açığa çıkan yapı kalıntılannın bulunduğu alanın; 2863 sayılı
yasanın 7 ve 8. Maddeleri kapsamında. karar eki sit fişi ve paftasında köşe koordinatlan ile
b€lirtildiği şekliyle I. ve IlL Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, ilan işlemlerinin
gerçekleştirilmesine ve Tapu Kütüğü beyanlar hanesine "I ve III. Derece Arkeolojik Sit" şerhinin
konularak belgeleriyle birlikte Kurul Müdürlüğüne iletilmesine,

-Kaçak kazı çukurlannın İlgili Vtıze Müdiirlüğü denetiminde belgelenerek kapaülmasına,
-Kaçak kazı sorumlulan hakkında 2863 sayılı yasanın 9 ve 57. Maddeleri kapsamında

yasal soruşturma açtınlarak sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine,
-A_landa yeni kaçak kazılann önlenmesi amacıyla Belediyesi ve kolluk güçleri tarafından

rutin kontrollerin arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi,
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ADı: MEsUDiYE KiLisESi?/MANASllR? KAl-|NTlsl

GıNEL TANıM: Mudanya İlçesi, Mesudiye Mahallesi Ayazma 1anı Mevkii'ndc yer alan kaçak kazl alanl Mesudiye
mahallesinin kuzeydoğu§unda olup merkeine yaklaşık |.5 km mesatide. zf,t,tin bahçesi içcrisinde ,ver almaktadır. .Alanda
yapılan inctIemede, bahçe içerisinde kaçak kazı çukuru ıespit edilmiştir. Kazı çukurunun etraflnda hafiiyaİ toprağl nıevcuttur,
Kaçak kazı çukuıu yaklaşık,lm. genişliğinde. 5m. derinIiğindedir. Çukur içeıisindc dairesel planl(apsi5li) bir 1,apı kalınıııı ıespit
edilmişıir. Çevresinde yoğun bir biçimde haıç. fuğla plakaıarl mevcutıur. Kazının iş nıakinesi ile yapllmasl ıedenille yoğun
tahribat görülmüşt0r. Kaçak kazı çukuru Çan güvenliği ıçısından üehlike arz ctmeklcdir. söz konusu kaçak kazı alanı ve

çevresinde yapılan incelemelerde çok ve dağlnık biçimde pişmiş lopfak tuğla. nıerırrer parçaları göriilmekledir. Bölge geneı
olarak kilise ve manasnılar gibi dini yaplların çok göriildüğii mcvkide konum|annıaktadır. Kaçaİ kazl çulurunda onaya çıkan ve

ıesphi yapılan yapı kalInıl§lnın kilise ve/veya şapellerde görülcn yarım dairc planlı apsisli nıimaril,e sahip olınasl ve ıalınlllarln
çok geniş bir alana yayılması nedeniyle olasılıkla ırıanasıır kompteksine ait 1,apı kalınııları olabileceği düşünülmüştUr.
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ŞiMDixi DtIRl-|ıl : Mctcuı dufumda İrçali liazl }.pllmtş olup yoğıün tahnhaı gö.lllmüştüf

§İT PoTANslYELl : Ka{al lalı çukurundr 6p5 is ll duliİ laııntı\l ç.t.csind. |(d st,niş hlr alüıa
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hry( 8öfülmü5.tür. ln!,elemt l.alllan ğlan kiıls. Yc nuna§tırlar gihi dinl !-anı|arıl ço|i ganild0!ü mclLidc
KaAc( kaa çııküruod! }ıpl k ını§l tğspiı.diIm§si ned.nille l. D€rete }an| sım çcr resindc J
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