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KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIGI 
Bursa Kültür V arlıklarıru Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplanh Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

: 23/07 /2019-399 
: 23/07/2019- 8914 

Toplantı Yeri 

BURSA 

Bursa ili, Karacabey ilçesi, BallLkaya Mahallesinde, özel mülkiyete ait tapunun 56 parselinde 
kayıtlı taşınmaz ile belediyesine ait tapunun 58 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan köy mezarlığı 
ve çevresinde Müdürlüğümüz uzmanları tarafından yapılan tespit çalışması sonrasında alanın 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak belirlenmesi önerisinin iletilen kurum ve kuruluş 
görüşleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 
04/07/2019 tarih ve E.34586 sayılı yazısı, İl Tanın ve Orman Müdürlüğü'nün 16/07/2019 tarih ve 
E.2130038 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün 12/07/2019
tarih ve E.447708 sayılı yazısı, ilgilisinin 11/06/2019 tarihli ve 269142 sayılı dilekçesi ile
Müdürlüğün 22/07/2019 gün ve 327467 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosya incelendi
yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Karacabey ilçesi, Balltkaya Mahallesinde, özel mülkiyete ait tapunun 56 
parselinde kayıtlı taşınmaz ve belediyesine ait tapunun 58 parsellerinde kayıtlı taşınmazda yer alan 
Ballıkaya mezarlığının, 58 parselde kalan kısmında 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen 
nitelikleri taşıyan ve 19.yüzyılın son çeyreğine tarihlenen çok sayıda nitelikli ve kitabeli mezar 
taşına rastlanılması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, Kültür ve 
Tabiat VarlıkJannı Koruma Yüksek Kumlu'nun 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı İlke Karan 
gereğince koruma grubunun 1. grup olarak belirlenmesine; 

2863 sayılı Kanunun 8.maddesi doğrultusunda sınırları kararımız eki pafta işaretli alanın 
Ballıkaya Mezarlığı'nın "korunma alam" olarak belirlenmesine; 

Tapu Müdürlüğünce 58 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "1. grup korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığıdır." ve "Korunma alanıdır." şerhlerinin konularak Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Özel mülkiyete ait 56 parselde kayıtlı taşınmazda Müze Müdürlüğü tarafından araştırma 
çalışması gerçekleştirilerek sonuçlarının Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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