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Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Akarca Mahallesinde, sit dışında, "Sürdürülebilir 

Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ve "Nitelikli Doğal Koruma Alanı"nda yer alan 
Mustafakemalpaşa Belediyesi Mülkiyetinde, tapunun 3 pafta 291 parselinde kayıtlı 28/04/2010 
tarihli 5644 sayılı karar ile koruma grubu 2.grup olarak belirlenen, rölövesi ve restorasyon 
projesi onaylanan Tümbüldek Hamamının da dahil olduğu alana yönelik 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı yapılmasına ilişkin 2863 sayılı Yasa 
kapsamında kurum görüşü iletilmesi talebinin ve tescil kaydının güncellenmesi, korunma alanın 
belirlenmesi hususlarının değerlendirilmesine ilişkin Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı 'nın 
29/03/2021 tarihli 4954 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 06/07/2021 tarihli 
ve 830312 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Akarca Mahallesinde, sit dışında, Sürdürülebilir 
Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalan, 

A) Mustafakemalpaşa Belediyesi mülkiyetinde, tapunun 3 pafta, 291 parselinde kayıtlı
taşınmazda yer alan Tümbüldek Hamamının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi özellikleri taşıdığı 
ve günümüze kadar korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak işlem gördüğü dikkate 
alınarak anılan Kanunun 7. maddesi uyarınca tescil kaydının devamına; Tapu Müdürlüğünce 
anılan taşınmazın tapu kaydına "2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" 
şeklinde şerh konularak belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun, 05/11/1999 tarihli 660 sayılı ilke kararı 
gereği 28/04/2010 tarihli ve 5644 sayılı karar ile koruma grubu 2. grup olarak belirlenen 
Tümbüldek Hamamına ait güncellenen karar eki anıt fişinin uygun olduğuna; 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun, 05/11/1999 tarihli 660 sayılı ilke kararı 
gereğince Restitüsyon Projesinin elde edilerek Kurulumuza iletilmesi aşamasından sonra, 

28/04/2010 tarihli 5644 sayılı kararla uygun görülen Restorasyon Projesi doğrultusunda 
gerçekleştirilen uygulamaların değerlendirilmesine; 

B) Tümdüldek Hamamı çevresindeki sınırları ekli 1/2000 ölçekli paftada köşe
koordinatlarıyla gösterilen, 291 (kısmen) ve 349 parselleri kapsayan alanın "Tümbüldek Hamamı 
Korunma Alanı" olarak belirlenmesine; 

Tapu Müdürlüğünce 349 parselin tapu kaydına "Korunma Alanındadır", 291 parselin 
tapu kaydına "kısmen Korunma Alanındadır" şeklinde şerh konularak belgeleriyle Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 
2863 sayılı Yasa'nın 8. Maddesi uyarınca Korunma Alanında yapılacak her türlü 

uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına; 
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C) Tescil taramasının ve 1/2000 ölçekli paftada belirlenen korunma alanı sınırının
hazırlanacak olan plana işlenmesine, 2863 sayılı Kanun'un 8.maddesi uyarınca "korunma 
alanında yapılacak her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulu izni alınması gerektiği" 
şeklinde plan notu konularak sadece tescilli yapının ve bunların korunma alanı sınırının 
bulunduğu plan paftasının Kurulumuza iletilmesine; 

Kurum görüşü sorulan alanın korunma alanı dışında kalan kısmının, ilgili Belediyesi 
tarafından değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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