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KÜLTÜR VE TUR ĐZM BAKANLI ĞI 
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 
 
 
Toplantı Tarihi ve No:  28.02.2014    -98                                                       Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No    :  28.02.2014  -1468                                                   SAFRANBOLU 
                      
                           Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Cemal Caymaz Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve 

Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan,  tapuda 66 ada, 9 parselde kayıtlı tescilsiz taşınmazın yıkılması 

talebini konu alan Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.01.2014 tarih 

ve 89457248-090.163-321 sayılı yazı ve ekindeki başvuru ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.02.2014 tarih ve 121 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda;  

               Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Cemal Caymaz Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı ve 

Kentsel Sit Alanı sınırları içinde kalan,  tapuda 66 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmazın Safranbolu 

geleneksel  mimarisinde karşılaşılan "havuz evi" olarak nitelendirilen yapılardan olması ve 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı özelliği taşımasından dolayı 

"havuz evi" olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu "havuz evi" vasfındaki  

taşınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanmış olan tescil fişinin uygun 

olduğuna (OLUMLU) karar verildi. 
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 Karabük Đli, Safranbolu Đlçesi, Cemal Caymaz Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı Đmar Planı Sınırları içinde bulunan 
66 ada, 9 parsel de yer alan taşınmaz zemin  + 1 katlı, ahşap vasıflı, bahçeli bir yapı olarak yapılmıştır. 

YAPIM TARĐHĐ

ÖRTÜ DURUMU: ĐÇ YAPI DURUMU:

Taşınmazın dış cephe taşıyıcıları, pencere kara kapakları, giriş kapısı ahşaplarında çatlamalar, kırılmalar, çökmeler görülmektedir. Duvar GÖZLEMLER

-

KANALĐZASYON

HAVUZ EVĐ

Taşınmazın giriş cephesi olan ön cephede giriş kapısının önünde 4 ahşap direğe oturan Marsilya kiremit ile örtülü kırma çatıya sahip sundurma
bulunmaktadır. Ahşap giriş kapısı 3 kanada bölünmüş olup ortadakinden giriş çıkış sağlanmaktadır. Giriş kapısı üzerinde ahşap kafesli bir muşabak
yer alır. Giriş kapısından dikdörtgen bir hole girilir. Soldaki odaya iki kanatlı ahşap kapıdan girilir. Tavan yalın çıtalarla hareketlendirilen ahşap
düz tavandır. Zeminde de ahşap döşeme kullanılmıştır. Pencereleri geleneksel Safranbolu mimarisinde görülen ahşap kara kapaklı ve giyotin
pencere formundadır. Söz konusu odanın girişinin hemen karşısındaki 3 sıra pencerenin hemen önünde ahşap sedir yer alır. Kapı arkasında da yine
ahşaptan bir dolap bulunur. Odanın taban döşemelerinde ciddi anlamda seğimler, çürümeler, çatlaklar ve çökmeler oluşmuş durumdadır. Duvarlarda
dökülmeler, çatlaklar, ve bazı bölümlerde duvarların yıkılmış olduğu tespit edilmiştir.

Giriş kapısının tam karşısında havuzlu büyük oda yer alır. Hol ile havuzlu oda arasında kalan geçiş kısmının iki yanında ahşap dolaplar vardır.
Kare olan oda ahşap düz tavanlı, betonarme zeminlidir. Odanın girişinin karşı ve sağ cephesindeki pencereler geleneksel formda ahşap kara kapaklı
ve giyotin pencereşeklinde yapılmıştır. Bu pencerelerin hemen altında ahşap sedir dolanır. Sol cephedeki duvar tamamen yıkılmış durumdadır ve
tehlike arz etmektedir.Sağ taraftawc’ye açılanahşap kapı vardır. Buranınbir kısmı dökülmüş, çatlamış, yıkılmış, sağlıksız bir görünümesahip

HAVUZ EVĐ

SU

ISITMA SĐSTEMĐ

BUGÜNKÜ SAHĐBĐ Fatma HACIALĐOĞLU - Hamiyet AYGÜN BAKIMDAN SORUMLU OLAN

ÖNERĐLEN KULLANIMI:

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Taşınmazın dış cephe taşıyıcıları, pencere kara kapakları, giriş kapısı ahşaplarında çatlamalar, kırılmalar, çökmeler görülmektedir. Duvar 
malzemesi ve sıvasındaki dökülmeler, çökmeler, taşınmazın bazı bölümlerindeki çatı kısımları ve taşıyıcı sistemindeki bombelenmelerden 
taşınmazın tehlike arz ettiği düşünülmektedir.  
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tehlike arz etmektedir.Sağ taraftawc’ye açılanahşap kapı vardır. Buranınbir kısmı dökülmüş, çatlamış, yıkılmış, sağlıksız bir görünümesahip
olup, konuta daha sonraki zamanlarda eklendiği düşünülmektedir. Odanın ortasında betonarme kare havuz yer alır. Konutun arka cephesinde su
basman kısmına niş biçiminde havuz için bir su deposu yerleştirilmi şti. 
Giriş kapısının sağındaki odada da girişin karşısında özgün ahşap gömme dolaplar, nişler ve bunların arasında dolgu malzemeden ocaklık bölümü

yer alır. Odanın üç cephesini ahşap sergen dolanır. Tavan ahşap düz tavan olup zeminde de ahşap döşeme kullanılmıştır. Gömme dolaplardan
soldakinde banyo + wc bulunur ve burası duvarlarındaki ve ahşap elemanlarındaki dökülme ve çürümeleriyle sağlıksız bir görünümdedir. Bu odanın
giriş kapısının üstünde ahşap kapak görünümünde kare kapıdan üst kata çıkılır.
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