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KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

Aydın Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

SAYI : 52623597-20.17.1^ —
KONU: Denizli İli, Honaz İlçesi,

Tescil hk.

AYDIN

.04.2015

D.G.Y.Y.

Özü yukarıda belirtilenkonu hakkında Aydın Kültür Varlıklarını KorumaBölge Kurulu
tarafından alınan 26.03.2015 tarih ve 3674 sayılı karar ekte gönderilmektedir.

3386, 5226 ve 6498 sayılı yasalar, 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile
değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklanm Koruma Kanununun 7. ve 10. maddesine dayanılarak

hazırlanan ve 13.3.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "KorunmasıGerekli
TaşınmazKültür VarlıklarınınVe Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereğince:

Tescil edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile sit içerisinde kalan
parsellerin tespiti, listelenmesi ile taşınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine konacak
şerhlere ilişkin iş ve işlemlerin söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda

gerçekleştirilmesi ve tescile ilişkin kararların Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanacağının

bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ek: 1. Karar (1 Adet)
2. Tescil Fişi (6 Sayfa)

DAĞITIM

Gereği :

Denizli Valiliği

(İl Kültürve Turizm Müdürlüğü)

Denizli Müze Müdürlüğü

Honaz Kaymakamlığı

(Kadastro Birimi)

(Tapu Müdürlüğü)

Honaz Kaymakamlığı

Denizli BüyükşehirBelediye Başkanlığı

Honaz Belediye Başkanlığı

MHifraet YILMAZ

Bölge Kurulu Müdü

Bilgi ;

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

(Kurullar Dairesi Başkanlığı)

Kültür ve Turizm Uzmanı: M.KUÇUKKAPLAN
ADRES: VeysipaşaMh. Hükümet Blv. No: 67 09100 AYDIN TEL: 0256 213 77 37 FAKS: 0256 213 45 11

Ayrıntılı Bilgi İçin; Kültür ve Turizm Uzmanı / Şehir Plancısı Metin KÜÇÜKKAPLAN



TOPLANTI TARİHİVE NO

KARAR TARİHİVE NO

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

26.03.2015 - 91

26.03.2015 - 3674

20.17.132

Toplantı Yeri

AYDIN

Denizli İli, Honaz İlçesindeki doğalgaz altyapı çalışmalarının, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca Taşınmaz kültür varlıklarına yönelik tespit çalışmalarının yapılarak

hazırlanacak bilgi ve belgelerin iletilmesinden sonra değerlendirilmesine ilişkin Aydm Kültür

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2015 tarih ve 3572 sayılı kararı gereğince hazırlanan

Aydm Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23/03/2015

tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve

görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Honaz İlçesi, Haydar Mahallesinde bulunan ve tapunun 3690, 3695, 3699, 3701
parsel numarasında kayıtlı Sivil Mimarlık Örneği yapılar ile tapunun 3702 parsel numarasında kayıtlı

Alim Camiinin ve Hisar Mahallesinde bulunan ve tapunun 3109 parsel numarasında kayıtlı Hisar
Camiinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Korunması Gerekli

Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, koruma gruplarının camilerin 1., sivil
mimarlık örneği yapıların II. grup olarak belirlenmesine, tescilli taşınmazların koruma alanı sınırlarının

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca belirlenmesine, tescilli taşınmazlara ilişkin rölöve

restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, Kültür ve Tabiat

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 664 sayılı ilke kararı gereğince, tescilli

taşınmazların koruma alanındaki doğalgaz altyapı çalışmalarının, ilgili Belediyesi denetiminde

yapılması kaydıyla uygun olduğuna, uygulama sonuçlarına ilişkin teknik rapor ve fotoğrafların Koruma

Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

BAŞKAN

Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK

BULUNMADI

ÜYE

ProfDr.AshSARAÇOĞLU
İMZA

ÜYE

Hasan YAVUZ

İMZA

ÜYE

Bünyamin AĞAR
Denizli Büyükşehir Belediyesi

İMZA

Bölge Kurulu Müdür

ÜYE

Yrd.Doç.Dr.SaimCİRTİL

BULUNMADI

BAŞKANYARDIMCISI

BahadırDİKMEN

İMZA

ÜYE

Dr. Levent ÜNVERDİ

İMZA

ÜYE

ŞükranTEZEL

İMZA

ÜYE

Honaz Belediye Başkanlığı

BULUNMADI



AVRUPA KONSEYİ DOĞALVE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANIT ENVANTER NO :

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜHARİTANO :

ILI: denizli İLÇESİ: HONAZ MAHALLE - KÖY - MEVKİ : KORUMA

DERECESİ
ANITSAL 1 2 3

ADRESİ: NO: KADASTRO: 3^^^ ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

1 2 3

ADI: KONUT YAPTIRAN : YAPAN: MİMARİ iÇAĞI:
YAPIM TARİHİ: KİTABE : VAKFİYE

KORUMA DURUMU A TAŞIYICI YAPI A DIŞ YAPI A UST YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK

B

C

B

C

B E^MANLARI B B İZİ VAR

VAZIYET PLANI

BUGUNKU SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:
Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin+1) inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri Marsilya tipi kiremit ile
kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü oluşturan kiremitlerde bozulmalar görülmektedir. Yapının

orijinalinde de üst örtüsünün alaturka (oluklu) kiremit ile kaplı olduğu düşünülmektedir. Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari
gereklilik olarak oldukça dışa taşıntılı olarak düzenlenmiştir. Geniş saçak düzenlemesi yapının iklim şartlarından korunması adına

gerçekleştirilmiştir. Saçak alınlığında dışa taşıntılı ahşap doğrama hatıllar dikkat çekicidir. Yapı malzemesi olarak bölgedeki gerek
plan gerekse mekansal ve biçimsel özellikleriyle benzer diğer yapı gruplarında kullanılan özellikleri içermekte olup moloz taş ve
ahşap doğrama kullanılmıştır. Konutun yola bakan cephesinde günlük yaşamın zaman olarak en fazla geçirildiği alan olarak
çullanılan hayat bölümü bulunmaktadır. Hayat bölümündeki alaturka kiremit kaplı üst örtü ahşap doğrama direklerle
taşmmaktadır. Hayat bölümü ahşap doğrama korkulukla çevrelenmektedir. Söz konusu hayat bölümündeki ahşap doğrama direkler
birbirine bursa kemerleri ile bağlanmaktadır. Bursa kemer başlıkları sıvalı durumdadır. Ancak, günümüzde bahse konu sıvalarda

deformasyonlar izlenebilmekte ve buna bağlı olarak sıva dökülmeleri gözlemlenmektedir. Yapıdaki pencere formları dikdörtgen
ormlu olup oldukça uzun ve geniş tutulmuştur. Konutun biçimlendirilmesinde iklim, topografya (arazinin konumu), yöresel

malzeme etkili olmuştur. Söz konusu taşınmazda Türk aile geleneğinin etkisiyle, alt katlarda fazla açıklık yer verilmemiştir. Zemin
<at orijinalinde depo, kiler, ahır vb işleve sahiptir. Yaşama alanı üst katta şekillendirilmiştir. Bahse konu evin planı da buna
göre belirlenmiştir. 1. kattaki kapı ve pencere düzenlemeleri ahşap doğrama olup üzerlerindeki geometrik ve bitkisel kabartmalar
oldukça önemli bir yere sahiptir ve yapı öğelerinin cephesinde hareketlilik kazandırmıştır. Tavan kaplamaları ahşap doğramadır,

^ayat bölümünü taşıyan bursa kemerli başlıklar bağdadi tekniğindedir. Moloz taş örgülü cephe duvarlarında yer yer ahşap

batıllara yer verilmiş uygulamanın bağlayıcı özelliği bulunmaktadır. Cephe duvarlarının bir bölümü günümüzde yapı tuğlası ile
yenilenmiştir. Yapının basit ve esaslı onarımları öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması

gerekmektedir. Yapıdaki onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile taşınmazın

mevcut durum tanımları, taşıyıcı eleman sorunları ( strüktür- statik durum), yapısal bozulmalar- deformasyonlar, esere yapılan

müdahaleleri içeren rölöve projesi ile tarihi araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle
değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel durumlarını

belirten rapor belge ile ölçekli çizimin karşılaştırmalı ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin
özgün tasarımını açıklayıcı tarihi gelişimini irdeleyici ve kalıntıların daha iyi kavranmasını sağlamak için yapım tekniği üslubu ve
farklı olduğu anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir
restitüsyon projesi ve temel sorunların tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini içeren restorasyon (statik, sanat tarihçisi
raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve
tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün konumu ile günümüzde bulunduğu ada
içerisinde diğer yapı gruplarına göre gcrtk plan şeması gerekse özgün yap: öğelerinueki özelikleri ileyöresel ve mahalli özellikler
göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent bütününden kopan tarihi alanların kente geri kazandırılmasının

gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle
de sivil mimariık ömeği yapısı olması ile geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari,
kültürel birikimimize geri dönüşü olmayan bir tahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara konut yapılarına hitap eden
yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir kültür mirası bırakılabileceği bağlamında 2863 sayılı yasa kapsamında II. Grup Yapı

olarak tescilinin sağlanması gerekmektedir.

YAYIN dizini
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AVRUPA KONSEYİ DOĞALVE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANIT ENVANTER NO ;

TÜRKİYE
-T——T :

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ harita no ;

ILI; denizli İLÇESİ; HONAZ MAHALLE - KÖY - MEVKİ : KORUMA

DERECESİ
ANITSAL 1 2 3

ADRESİ; NO; KADASTRO:

3-^0 5" pdnse/
ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

1 2 3

ADI; KONU I YAPTIRAN : YAPAN; MİMARİ i::aği:
YAPIM TARİHİ ; KİTABE : VAKFİYE :

GENEL TANIM;

KORUMA DURUMU

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ;

YAPILAN ONARIMLAR ;

AYRINTILI TANITIM;

Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin+1) inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri
oluklu) tipi kiremit ile kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü oluşturan kiremitlerde

bozulmalar görülmektedir. Yapının orijinalinde de üst örtüsünün alaturka (oluklu) kiremit ile kaplı olduğu

düşünülmektedir. Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşıntılı olarak
düzenlenmiştir. Geniş saçak düzenlemesi yapının iklim şartlarından korunması adına gerçekleştirilmiştir Yapı

malzemesi olarak bölgedeki gerek plan gerekse mekansal ve biçimsel özellikleriyle benzer diğer yapı gnıplannda

kullanılan özellikleri içermekte olup moloz taş ve ahşap doğrama kullanılmıştır. Konutun bahçeye bakan cephesinde
zaman olarak en fazla geçirildiği alan olarak kullanılan hayat bölümü bulunmaktadır. Hayat

bölümündeki alaturka kiremit kaplı üst örtü ahşap doğrama direklerle taşınmaktadır. Hayat bölümü ahşap doğrama

korkulukla çevrelenmektedir. Söz konusu hayat bölümündeki ahşap doğrama direkler birbirine bursa kemerleri ile
bağlanmaktadır. Bursa kemer başlıkları sıvalı durumdadır. Ancak, günümüzde bahse konu sıvalarda deformasyonlar
izlenebilmekte ve buna bağlı olarak sıva dökülmeleri gözlemlenmektedir. Yapıdaki pencere formları dikdörtgen
ormlu olup oldukça uzun ve geniş tutulmuştur. Konutun biçimlendirilmesinde iklim, topografya (arazinin konumu),

yöresel malzerne etkili olmuştur. Söz konusu taşınmazda Türk aile geleneğinin etkisiyle, alt katlarda fazla açıklık

yer verilmemiştir. Zemin kat orijinalinde depo, kiler, ahır vb işleve sahiptir. Yaşama alanı üst katta
şekillendirilmiştir. Bahse konu evin planı da buna göre belirlenmiştir. Tavan kaplamaları ahşap doğramadır. Hayat
bölümünü taşıyan bursa kemerli başlıklar bağdadi tekniğindedir. Yapı günümüzde sıvalı durumdadır. Ancak,
sıvalarda deformasyonlar görülmektedir. Zemin kata ulaşım ahşap doğrama çift kanatlı kapıdan sağlanmaktadır.

Yapının basit ve esaslı onarımları öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması

gerekmektedir. Yapıdaki onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile
taşınmazın mevcut durum tanımları, taşıyıcı eleman sorunları ( strüktür- statik durum), yapısal bozulmalar-
eformasyonlar, esere yapılan müdahaleleri içeren rölöve projesi ile tarihi araştırma ve benzeri örneklerin
carşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve
yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel durumlarım belirten rapor belge ile ölçekli çizimin
carşılaştırmah ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin özgün tasanmmı açıklayıcı

tarihi gelişimini irdeleyici ve kalıntıların daha iyi kavranmasını sağlamak için yapım tekniği üslubu ve farklı olduğu

anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir
restitüsyon projesi ve temel somnlaıın tespiti sonrası yakiaşım ve müdahale biçimierini içeren restorasyon (statik,
sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapının günümüze
ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün
konumu ile günümüzde bulunduğu ada içerisinde diğer yapı gruplarına göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı

öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent
bütününden kopan tarihi alanların kente geri kazandırılmasının gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik
açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de sivil mimarlık örneği yapısı

olması ile geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize
geri dönüşü olmayan bir tahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara konut yapılarına hitap eden yapı

örnekleri hakkında daha sağlıl

Yapı olarak tescilinin sağlanm

YAYIN dizini ;
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AVRUPA KONSEYİ DOĞALVE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANIT ENVANTER NO:

TÜRKİYEKULTUR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜharita no

ILI: denizli İLÇESt: HONAZ

ADRESİ: NO:

ADI: KONUT YAPTIRAN

YAPIM tarihi

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU TAŞIYICIYAPI

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ;

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:

Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin+1) inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı olup üzeri alaturka
(oluklu) tipi kiremit ile kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü oluşturan kiremitlerde
bozulmalar görülmektedir. Yapının orijinalinde de üst örtüsünün alaturka (oluklu) kiremit ile kaplı olduğu

düşünülmektedir. Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşıntılı olarak
düzenlenmiştir. Geniş saçak düzenlemesi yapının iklim şartlarından korunması adına gerçekleştirilmiştir. Yapı

malzemesi olarak bölgedeki gerek plan gerekse mekansal ve biçimsel özellikleriyle benzer diğer yapı gruplarında

kullanılan özellikleri içermekte olup moloz taş ve ahşap doğrama kullanılmıştır. Konutun yola bakan cephesinde
günlük yaşamın zaman olarak en fazla geçirildiği alan olarak kullanılan cumba bölümü bulunmaktadır. Yapıdaki

pencere formları dikdörtgen formlu olup oldukça uzun ve geniş tutulmuştur. Konutun biçimlendirilmesinde iklim,
topografya (arazinin konumu), yöresel malzeme etkili olmuştur. Söz konusu taşınmazda Türk aile geleneğinin

etkisiyle, alt katlarda fazla açıklık yer verilmemiştir. Zemin kat orijinalinde depo, kiler, ahır vb işleve sahiptir.
Yaşama alanı üst katta şekillendirilmiştir. Bahse konu evin planı da buna göre belirlenmiştir. Yapıya giriş yola
bakan cephede ahşap doğrama çift kanatlı kapıdan sağlanmaktadır. Cumba altı düzenlemesinde destekleyici ahşap

doğrama hatıllar bulunmaktadır. Zemin kat sınırı ile 1. kat sınırı ahşap doğrama hatılla belirlenmektedir. Söz konusu
uygulamada bağlayıcı özellikte bulunmaktadır. Köşe pahları oldukça geniş tutulmuş ve iri bloklarda inşa edilmiştir.

Bahse konu uygulama yapı mukavemetini artıran bir uygulamadır. Yapının basit ve esaslı onarımları öncesinde
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Yapıdaki onarıma yönelik
yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile taşınmazın mevcut durum tanımlan, taşıyıcı

eleman sorunları ( strüktür- statik durum), yapısal bozulmalar- deformasyonlar, esere yapılan müdahaleleri içeren
rölöve projesi ile tarihi araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle
değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel
durumlarını belirten rapor belge ile ölçekli çizimin karşılaştırmalı ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve
belgeler ışığında eserin özgün tasarımını açıklayıcı tarihi gelişimini irdeleyici ve kalıntıların daha iyi kavranmasını

sağlamak için yapım tekniği üslubu ve farklı olduğu anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere
ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir restitüsyon projesi ve temel sorunların tespiti sonrası yaklaşım ve
müdahale biçimlerini içeren restorasyon (statik, sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin
ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal,
biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün konumu ile günümüzde bulunduğu ada içerisinde diğer yapı

gruplarına göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler
göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent bütününden kopan tarihi alanların kente geri
kazandırılmasının gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım

tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de sivil mimarlık örneği yapısı olması ile geçmişte varılan teknik düzeyin
belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri dönüşü olmayan bir tahribat sürecinin
devam etmesi ve gelecek kuşaklara konut yapılarına hitap eden yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir kültür
mirası bırakılabileceği bağlamında 2863 sayılı yasa kapsamında İL Grup Yapı olarak tescilinin sağlanması

gerekmektedir.
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AVRUPA KONSEYİ DOĞALVE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANIT ENVANTER NO :

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜharita NO

İLİ: DENİZLİ

ADRESİ: NO:

ADI: KONUT

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:

Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin+1) inşa edilmiştir. Üst örtü^taîa^tıh Marsilya tipi
kiremit ile kaplıdır. Taşmmazm günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü oluşturan kiremitlerde bozulmalar
görülmektedir. Yapının orijinalinde de üst örtüsünün alaturka (oluklu) kiremit ile kaplı olduğu düşünülmektedir.

Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşıntılı olarak düzenlenmiştir. Geniş saçak
düzenlemesi yapının iklim şartlarından korunması adına gerçekleştirilmiştir. Yapı malzemesi olarak bölgedeki gerek
plan gerekse mekansal ve biçimsel özellikleriyle benzer diğer yapı gruplarında kullanılan özellikleri içermekte olup
moloz taş ve ahşap doğrama kullanılmıştır. Konutun bahçeye bakan cephesinde günlük yaşamın zaman olarak en
fazla geçirildiği alan olarak kullanılan hayat bölümü bulunmaktadır. Hayat bölümündeki alaturka kiremit kaplı üst
örtü ahşap doğrama direklerle taşınmaktadır. Hayat bölümü ahşap doğrama korkulukla çevrelenmektedir. Söz
konusu hayat bölümündeki ahşap doğrama direkler birbirine bursa kemerleri ile bağlanmaktadır. Bursa kemer
başlıkları sıvalı durumdadır. Ancak, günümüzde bahse konu sıvalarda deformasyonlar izlenebilmekte ve buna bağlı

olarak sıva dökülmeleri gözlemlenmektedir. Yapıdaki pencere formları dikdörtgen formlu olup oldukça uzun ve
geniş tutulmuştur. Konutun biçimlendirilmesinde iklim, topografya (arazinin konumu), yöresel malzeme etkili
olmuştur. Söz konusu taşınmazda Türk aile geleneğinin etkisiyle, alt katlarda fazla açıklık yer verilmemiştir. Zemin
kat orijinalinde depo, kiler, ahır vb işleve sahiptir. Yaşama alanı üst katta şekillendirilmiştir. Bahse konu evin
planı da buna göre belirlenmiştir. Tavan kaplamaları ahşap doğramadır. Hayat bölümünü taşıyan bursa kemerli
başlıklar bağdadi tekniğindedir. Yapı günümüzde sıvalı durumdadır. Ancak, sıvalarda deformasyonlar
görülmektedir. Hayat bölümünün bir bölümü günümüzde kapalı durumdadır, zemin kattan birinci kata çıkış ahşap

doğrama merdivenle sağlanmaktadır. Yapının basit ve esaslı onanmları öncesinde Aydın Kültür Varlıklanm

Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Yapıdaki onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinm

kültür varlığı ile bütünleşmesi gerektiği ile taşınmazın mevcut durum tanımları, taşıyıcı eleman sorunlan ( strüktür-
statik durum), yapısal bozulmalar- deformasyonlar, esere yapılan müdahaleleri içeren rölöve projesi ile tarihi
araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle değişikliği uğramış kısmen

yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel durumlannı belirten rapor
belge ile ölçekli çizimin karşılaştırmalı ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin
özgün tasarımını açıklayıcı tarihi gelişimini irdeleyici ve kalıntıların daha iyi kavranmasını sağlamak için yapım

tekniği üslubu ve farklı olduğu anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara
ilişkin olası tarihleri gösterir restitüsyon projesi ve temel sorunların tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini
içeren restorasyon (statik, sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması

gerektiği, yapının günümüze ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal

özellikleri ile çevre içindeki özgün konumu ile günümüzde bulunduğu ada içerisinde diğer yapı gruplarına göre
gerek plan şeması gerekse özgün yapı öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler göstermesi, kültür
mirasının yaşatılarak korunması ve kent bütününden kopan tarihi alanların kente geri kazandırılmasının gerekmekte
olması, kültürel sürdürülebilirlik açısmdan, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve
özellikle de sivil mimarlık örneği yapısı olması ile geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel
olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize ^ricönüşü olmayan bir tahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek
kuşaklara konut yapılarmî ' " " - rı
bağlamında 2863 sayılı yas
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TÜR
İLİ: DENİZLİ

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇESİ: HONAZ IMAHALLE - KÖY - MEVKİ :
HARİTA NO

ADRESİ: NO:
KADASTRO:

KORUMA

DERECESİ

ÇEVRESEL

ÇEVREYE
AYKIRICAMİİ YAPTIRAN YAPAN: MİMARİÇaSI

YAPIM TARİHİ : KİTABE : VAKFİYE

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU TAŞIYICIYAPI DIŞ YAPI ÜST YAPI SÜSLEME RUTUBET

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM:

Yapı dikdörtgen plan şemasında inşa edilmiştir. Harim mekanı da söz konusu plan çerçevesinde şekillenmiştir.

Harım mekanı üst örtüsü tonozlu olarak inşa edilmiştir. Harim mekanını u biçiminde çevreleyen kadınlar mahfı

bulunmaktadır. Tonozlu örtü ve beden duvarların barok etkisi gösteren s ve c kıvrımlı bitkisel tezyinat dikka
çekicidir. Madalyon formlu bitkisel tezyinata sahip çelenkler harim mekanında hareketlilik kazandırmıştır. Uformlu
kadınlar mahfilini taşıyan ahşap doğrama ayaklar birbirine yuvarlak kemerler ile bağlanmaktadır. Mihrabın solunda
vaaz kürsüsü mevcuttur. İç mekanda pencere formları oldukça uzun ve geniş tutulmuş olup yuvarlak kemerlidir,

fKadınlar mahfilinin bulunduğu alandaki tonozlu geçişte yuvarlak kemerli düzenlemelerin üzerinde yine barok etkisi
jgosteren bitkisel tezyinat önemli bit yere sahiptir. Madalyonlar içerisinde de gülbezekler ve çevresindeki akantus
yaprakları dikkat çekicidir. Yapının basit ve esaslı onarımları öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

alınması gerekmektedir. Yapıdaki onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile
bütünleşmesi gerektiği ile taşınmazın mevcut durum tanımları, taşıyıcı eleman sorunları ( strüktür- statik durum)
yapısal bo^lmalar- deformasyonlar, esere yapılan müdahaleleri içeren rölöve projesi ile tarihi araştırma ve benzerî
örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş

öğelerin ve yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel durumlarını belirten rapor belge ile ölçekli çizimin
karşılaştırmah ve detaylı sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin özgün tasarımını açıklayıcı

tarihi gelişimim ırdeleyıcı ve kalıntıların daha iyi kavranmasını sağlamak için yapım tekniği üslubu ve farklı olduğu

anlaşılan fakat tarıhlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir
restıtüsyon projesi ve temel sorunların tespifi sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini içeren restorasyon (statik
sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapının günümüze
ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün

' içerisinde diğer yapı gruplarına göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı
""j özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kentbütününden kopan tarihi alanların kente geri kazandırılmasının gerekmekte olması, kültürel sürdürülebilirlik

açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de camii yapısı olması ile
geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri
donuşu olmayan bir tahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara camii yapılarına hitap eden yapı örnekleri

jhakkmda daha sağlıklı bir kültür mirası bırakılabileceği bağlamında 2863 sayılı yasa kapsamında I. Grup Yapı

Iolarak tescilinin sağlanması gerekmektedir.
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AVRUPA KONSEYİ
TTI —=

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E ANİT ENVANTER NO:

TÜRKİYEKÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜfRLÜĞÜ HARİTA NO :
İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: HONAZ MAHALLE - KÖY - MEVKİ : KORUMA

DERECESİ
ANITSAL 1 2 3

AUKİLM: I\U:
KADASTRO: ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

1 2 3

Aül: CAMİİ YAPTIRAN : YAPAN: MİMARİ<:AĞI:
YAPIM TARİHİ : KİTABE : VAKFİYE :

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU TAŞIYICIYAPI

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: UMIMUH rİİT""!

Yapı dikdörtgen plan şemasında iki katlı (zemin+1) inşa edilmiştir. Üst örtüsü kırma çatılı" olup üSf^İTya tipi
kiremit ile kaplıdır. Taşınmazın günümüzde çatı konstrüksiyonu ve örtüyü oluşturan kiremitlerde bozulmalar
goru mektedır. Yapının orijinalinde de üst örtüsünün alaturka (oluklu) kiremit ile kaplı olduğu düşünülmektedir

Saçak seviyesi geleneksel etki ve mimari gereklilik olarak oldukça dışa taşıntıh olarak düzenlenmiştir. Geniş saçak
(luzen emesı yapının iklim şartlarından korunması adına gerçekleştirilmiştir. Yapının kuzey cephesinde günümüzde
kapatılmış vaziyette son cemaat yeri bulunmaktadır. Söz konusu son cemaat yeri ahşap doğrama direklerle
Aşınmaktadır. Söz konusu bu bölümdeki ahşap doğrama direkler birbirine bursa kemerleri ile bağlanmaktadır.

Bursa kemer başlıkları sıvalı durumdadır. Yapıdaki pencere formları dikdörtgen formlu olup oldukça uzun ve geniş

tutulmuştur. Taşınmazın biçimlendirilmesinde iklim, topografya (arazinin konumu), yöresel malzeme etkili
olmuştur. Sonraki dönemlerde yapıldığı anlaşılan camideki niteliksiz eklenti onarımlar göze çarpmaktadır Harim
mekanı güney cephede yuvarlak kemerli mihrap nişi yer almaktadır. Harim mekanı tavanın günümüzde yenilendiği

taşıyıcılarda kaplama yapıldığı görülmektedir. Harim mekanı kuzey cephede kadınlar mahfili yer almakta olup
ahşap doğrama korkulukla çevrelenmiştir. Dairesel formlu minare tek şerefeli olup alt bölümü mukamas dizesi
mevcuttur. Yapının basit ve esaslı onarımları öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin
alınması gerekmektedir. Yapıdaki onarıma yönelik yapılacak eklerin niteliğinin kültür varlığı ile bütünleşmesi

gerektiği ıle taşınmazın mevcut durum tanımları, taşıyıcı eleman sorunları ( strüktür- statik durum), yapısal

bozulmalar- deformasyonlar, esere yapılan müdahaleleri içeren rölöve projesi ile tarihi araştırma ve benzeri
örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda dönemler itibariyle değişikliği uğramış kısmen yıkılmış veya yok olmuş

öğelerin ve yapıların ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel durumlarını belirten rapor belge ile ölçekli çizimin
karşılaştırmah ve detayh sanat tarihçisi görüşünü içeren bilgi ve belgeler ışığında eserin özgün tasarımını açıklayıcı

tarihi gelişimini irdeleyici ve kalıntıların daha iyi kavranmasını sağlamak için yapım tekniği üslubu ve farklı olduğu

anlaşılan fakat tarihlenemeyen bölümler ile değişik dönemlere ait ekler ve bunlara ilişkin olası tarihleri gösterir
restitüsyon projesi ve temel sorunların tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini içeren restorasyon (statik,
sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içeren) projesinin ivedilikle hazırlanması gerektiği, yapının günümüze
ulaşmış sosyo-kültürel ve tarihi kimliğini oluşturan mekânsal, biçimsel yapısal özellikleri ile çevre içindeki özgün
konumu ile günümüzde bulunduğu ada içerisinde diğer yapı gruplarına göre gerek plan şeması gerekse özgün yapı

öğelerindeki özelikleri ile yöresel ve mahalli özellikler göstermesi, kültür mirasının yaşatılarak korunması ve kent
bütününden kopan tarihi alanların kente geri kazandırılmasmm gerekmekte olması, kültürel sürdünilebilirlik
açısından, yapıldığı dönemin mimari yapım tekniklerini, malzemelerini ve özellikle de camii yapısı olması ile
geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri
dönüşü olmayan bir tahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara camii yapılarına hitap eden yapı örnekleri
hakkında daha sağlıklı bir kültür mirası bırakılabileceği bağlamında 2863 sayılı yasa kapsamında I. Grup Yapı

olarak tescilinin sağlanması gerekmektedir.
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