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Bursa Kültür V arlıklannı Koruma Bölge Kurulu 
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Toplanh Tarihi ve No 
Karar Tarihi ve No 

KARAR 

: 30.03.2017 /296 
: 30.03.2017 /6751 

Toplanb Yeri 
BURSA 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesinde, tescilli Hüdavendigar (Ulu 
Caminin) karşı konumunda kalan, 23 p� 89 ada, 10,42 ve 43 parsellerde yapılacak olan imar 
planı değişikliğine esas Kurum görüşümüz istenen Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün 16.12.2016 tarih ve bila sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğümüzün 30.03.2017 tarih ve 
1632 sayılı uzman raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesinde, tescilli Hüdavendigar (Ulu 
Caminin) karşı konumunda kalan, özel mülkiyete ait, 23 pafta, 89 ada, 10,42 ve 43 parsellere 
yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına; 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 23 p� 89 ada, 10,42 ve 43 
parsellerde yer alan taşınmazların; 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi ve Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesinde 
" taşınmazın sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif, simgesel, belgesel, işlevsel, maddi, 
hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik, homojenlik, onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, 
yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, biçim bakımından özellik göstermesi" şeklinde 
belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle aynı yasanın 7 .maddesi gereğince "korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının"2.grup" olarak 
belirlenmesine, imar planına tescil taramalarının işlenmesine, 

Bursa İli, Karacabey İlçesi, Garipçe Mahallesinde, 71 ada, 1 parselde yer alan, tescilli 
Hüdavendigar (Ulu Caminin) "korunma alanı"run karar eki haritada belirtilen şekliyle uygun 
olduğuna, 

Anılan yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tescil ve korunma alanı ilanının ilgili 
kurumlarca gerçekleştirilmesine ve tapunun beyanlar hanesine gerekli tescil, koruma grubu ve 
korunma alanı şerhlerinin konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte bilgi verilmesine, 

Ayrıca; Garipçe Mahallesi, 23 p� 72 ada, 16, 17 ve 18 parsellerdeki taşınmazların tespit 
ve tescil çalışmasında değerlendirilmek üzere ilgili Belediyesince iç mekan ve arka cephe 
fotoğraflarının iletilmesine; karar verildi. 






