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Bursa Kültür Varlrklarını Koruma Bölge Kurulu
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Toplantı yeri
BURsA

Bursa İli. Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 318 ada, 1 parselde yer alan hamam
yaplsmrn tesciline yönelik ilgilisinin tarihsiz dilekçesi, Kurul Müdiirlüğüniin 05.06.20'l7 tarih ve
2890 sayılı uzman raporu okundu, yapılan görüşmeler sonucunda,

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 3 18 ada, 1 parselde yer alan hamam
yapısının 2863 sayıh yasanın 6. Maddesi ve ilgili yönetmeliğinde beliıtilen özellikleri taştması
nedeniyle aynl yasanm 7. Maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak
tescil edilmesine, koruma grubunun K.T.V.K.Y.K.'nun 05.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı
uyarınca 1.grup olarak belirlenmesine anılan yasa ve yürürlfüteki yönetmelik uyannca tescil ve
koruma grubu şerhi konularak Kurul Müdürlüğüne belgeleriyle birtikte bilgi verilmesine, plandaki
tescil taramasının yapılmasına, yapının geleceği ile ilgili olarak rölöve ve restorasyon projelerinin
hazırlanarak değerlendirilmek iizere Kurulumuza iletilmesine,

Küçükkumla Mahallesinde, 2863 sayıh yasa kapsamında kalan taşınmaz kültür varlıkları
ve sit alanı yönelik tespit-tescil çahşmalarınn Kurul Müdiirlüğünce yapılarak sonuçlarının
değerlendirilmek tizere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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