
Toplantı Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No

T.C.
KÜLTÜR Ve TURİZM BAKANLIĞI

Bursa Kültür Varlrklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

I
:31.03.2017/ 297
:37.03.2017/ 6786

10.02.25

To lantı yeri
BURSA

Bahkesir ili, Balya ilçesi, Ilıca mahallesinde Balıkesir Miizesi Müdürlüğü uzmanları
tarafindan gerçekleştirilen inceleme ve tespit çahşmasına ilişkin Balıkesir Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 4379 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 27.03.2017 gnn ve
1566 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıkesir ili, Balya ilçesi, Ilıca nıahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları
tarafından gerçekleştirilen inceleme ve tespit çalışmasında, kaçak kazı çukuru içerisinde
belirlenen dromoslu mezar odasının bulunduğu 103 ada-212 parseldeki Devlet Ormanı
iÇerisindeki kararımız eki paftada sınırlan işaretli sahanın önerilen şekilde. 2863 sayılı Kanunun
gereğince ve K.T.V.K.Y.K.'nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı dikkate alınarak l,Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine,

Kaçak kazıyla ilgili olarak gerekli yasal soruşturmanın gerçekleştirilerek sonucundan
Kurulumuza bilgi verilmesine:

Kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasında sakınca
bulunmadığına karar verildi.



SIT
ENVANTER NO

llARlTA No:

KADASTRO PAFTA:
KOORDNATLAK

l_ 5667t9.260
2_ 5667l3.1]0
]_ 5667l0.550
4_ 566705.0]0
5, 566725.400
6_ 566728,280

ı03 ıda,2ı2 İolu ıhcı Dcvlet ormıat Pır§eli

44l9424.018
44l94 ı 8,4l8
44l94l ı.628
14l r.{37.039
41l911,7.668
14l942E.338

REt. VAR1_IKI-ARl KORUMA t NVANTER

ll,çEsl: Bııya

ADl: Il,.ı Köyü Tümülü§ü

ALVEK I] D.K.V.K.E

KÖY | Ihcı Mrhalıeliiı -l ri,ıtk6ir

Mahallesi stnı.ları içinde kslmaktadlr. llıca köyİtniln kuzeydoğu yönönde kuş uçüşu 2 km me§afede
buluıan tcpcnin zirvcsinde bulurran Tiknöıüs't{ı..ıırca G6let'iıin yanııdan geçüdiktcn sonİa m§c rgaçlsn il€ kıdl orman içind.n biİ ıçp.nın .irvo§inc
çıkılarak ulaşümakadır.

Ttlrnülğs'ül maza! odası ve dıomos'ır önceki yıllarda yapüian kaçak kazılaı sonucırnda oiays çıkeıttlmlştr Meımca mılzcmeden yapılnış mezar
oda§ıntn lı§t ktsfu iİe zemini tahıip cdilmiş ve mezır odasının zemininde yakın amjnda kazıldığt anlaşllan olduİça dedn bir çukur bütuımaktadlr_
Tün0lüs'ıc mez!İ odastna girişi sağlayan dromos onaya çıkanlınış ve dromos'un mernıer nlalzemcden yçıldığı, içinin ise lolrsk dolu olduğtl gözlerunişıif.
Tlımi ü§ çcvrcsindc yeni }.azüldlğü anlsşılan çok sayıda kaça} kazı çukuru bulunmakıa olup. bu keçak kazı çukullannd, herhangi bİ kiiltür vaItığü tcspıt
edil.mcrniştir

GENEL TANlM: Batık€sir lli aa]ya İlçcsitle bağIı lhca

şıMDl(ı TEHLIKELER: Ksç.t k"z.,ıef

ŞıMDıKi DURUM: Üzerinde ,c çcıtcsinde çok sayıda koçak kazı çukuıları rııe.vcuttur. Meşe ağaçlan ile kaş|ı devlct ormaııdır
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KoRUMA DER-Ecssi: lPoTANsıYELI: Alanda Tüİntllüs olduğu.darı A.k.olojik sil olarak les€il edilmesi gcrekmekıedil
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AVRıiPA KoNsIl,i

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLAIiI VE MÜZELER CENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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HAzlRıAYANLAR :

öNERiI-EN KoRUMA:

HARl,1,ALAR. FoToöRAt LAR:
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