
ili..
ÇAıNAKKAlJE

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

Aydın Kültür VarlıklarınıKoruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

SAYI: 52623597 -09.08.210/ 9 ^ AYDIN
KONU: Aydın İli, Nazilli İlçesi, Esenköy Mh. '{ö../09/2015

954. 987 Parseller Namazgah ve Sebil Tescili Hk.

D.G.Y.Y

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Aydın Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu
tarafından alınan 17.09,2015 tarih ve 4182 sayılı karar ekte gönderilmektedir.

3386, 5226 ve 6498 sayılı yasalar, 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik

2863 sayılı Kültür Varlıklannı Koruma Kanununun 7 nci ile 10 uncu maddesine dayanılarak

hazırlanan ve 13.3.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ve SitlerinTespit 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
sit tesciline ilişkin kararların Bakanlığımız internet sitesi ve Resmi Gazetede aynca
yayınlanacağının bilinmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
MeKnıSm

Bölge Kurulu Müdürü

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

Dağıtım

Gereği : Bilgi :
-Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), (Ek:1-2) -Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü
-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, (Ek. 1-2) (Kurullar Dairesi Başkanlığı), (Ek: 1-2)
-Nazilli Belediye Başkanlığı, (Ek:1-2)
-Nazilli Kaymakamlığı, (Ek: 1-2)
-Nazilli Kaymakamlığı
(Tapu Müdürlüğü), (Ek:l)
(Kadastro Müdürlüğü), (Ek:l)
-AydınMüzesi Müdürlüğü, (Ek:1-2)
-Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, (Ek:1-2)
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T.C.

KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİVE NO: 17.09.2015-106

KARAR TARİHİVE NO: 17.09.2015-4182

09.08.210

ToplantıYeri
AYDIN

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 954
parsel numarasında kayıtlı namazgah ve 987 parsel numarasında kayıtlı sebilin bakım ve
onarım talepleri ile tescil değerlendirmesine ilişkin Nazilli Belediye Başkanlığı, Fen İşleri

Müdürlüğü'nün 11.08.2015 tarih ve 5387 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 17.08.2015 tarih ve 2628 sayılı yazısı. Aydın Vakıflar Bölge
Müdürlüğü'nün 09.09.2015 tarih ve 2810 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 02.09.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda.

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Esenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve tapunun 954
parsel numarasında kayıtlı namazgah ve 987 parsel numarasında kayıtlı sebilin 2863 sayılı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği

gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine,
namazgah koruma alanı sınırlarının parsel sının olarak belirlenmesine, tescilli sebil ile tescilli
parsele bitişik ve aradan yol geçse dahi cephe veren taşınmazlarda yapılacak her türlü
uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, fiziki ve inşai müdahale içermeyecek
şekilde tescilli yapılardaki bakım ve temizlik çalışmalarının ilgili Belediyesince düzenli olarak
yapılmasına ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, yapılara

ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı

ilke kararında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve
çevre düzenleme projelerinin Kurulumuza iletilmesine, projelerin hazırlanılması aşamasına

kadarki geçecek süreçte sebil yapısının iklim şartlarından etkilenmemesi için sıva, boya,
badana tamiratlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nım 05.11.1999 tarih
ve 660 sayılı ilke kararı gereğince basit onarım kapsamında özgün renk ve malzeme dokusu ile
uyumlu olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı denetiminde yapılabileceğine, uygulama
sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı

çalışmalarının ilgili Belediyesi denetiminde yapılabileceği ancak yol içerisinde tescilli yapı

silueti ve mahiyetini etkileyecek herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmaması gerektiğine

karar verildi.
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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 MÜDÜRLÜĞÜHARİTANO :

ILI: AYDIN İLÇESİ: Nazilli MAHALLE - KÖY - MEVKİ : Esen köy Mahallesi. KORUMA

DERECESİ

ANIT

ANITSAL X 2 3

ADRESİ: NO: KADASTRO: 987 Parsel ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

1 2 3

ADI: sebil YAPTIRAN : YAPAN: MİMARİÇAĞI:

YAPIM TARİHİ: KİTABE : VAKFİYE :

GENEL TANIM:

KORUMA DURUMU A TAŞIYICI YAPI A DIŞ Y
B B

C C

VAZIYET PLANI

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

YAPILAN ONARIMLAR :
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN iC

AYRINTILI TANITIM: Yapı kare plan şemasında tek katlı yığma olarak inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak
yöresel moloz taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Köşe pahları cepheleri oluşturan diğer beden duvarlarındaki

|ku[lanılan taş crgüsane göre Kütle olarak daha büyük t:;şic*r kulianılmıştir. koüiısu uygulamarsır! yapının

taşıyıcılığını artırmak adına olduğu düşünülmektedir. Üst örtüsü kubbe ile örtülmektedir. Söz konusu kubbe çokgen
kasnak üzerine oturmaktadır. İç mekana geçiş yuvarlak kemerli açıklıktan sağlanmaktadır. Söz konusu açıklıktaki

malzeme dokusu beden duvarlarındaki malzeme dokusu ile örtüşmektedir. Yapı günümüzde sıvalı durumdadır. Dış

ve iç beden duvarlarındaki sıvalarda malzeme kayıpları görülmektedir. îklim şartlarına bağlı olarak taşınmazda

deformasyonlar oluşmuştur. Üst örtü ve beden duvarlarında oluşan bitki ve yosunların yapı için tehlike oluşturduğu

izlenebilmektedir. Çevresinde yerleşim yerleri bulunmaktadır. Yapı topografya olarak kısmen eğimli bir arazide
inşa edilmiştir. Ancak, yapının inşası topografyaya uyumludur. Ayrıca yapıda kare formlu pencere yer almaktadır.

Saçak ve üst örtüyü taşıyan kasnak çevresinde dışa taşıntılı kirpi saçak dizisine yer verilmiştir. Kare formlu
pencerenin ön bölümünde taş denizlik mevcuttur. İç mekanda kaçak kazılar sonucunda zeminin tahrip edildiği

görülmektedir. Yuvarlak kemerli kapı açıklığı önünde merdiven basamak düzenlemesine gidilmiştir. Duvar örgüsü
içerisinde harç izleri izlenebilmektedir. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır ancak son dönemlerde yapılan

niteliksiz onarımlarla tromp formları bozulmuştur. Kare formlu pencere açıklığının üzeri ise sağır yuvarlak kemerle
taçlandırılmıştftî. üöz konusu uygulama ile dış cephe hareketlendirilmeğe çalışılmıştır. 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 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

ekniklerini, malzemelerini yansıtması ile geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini taşıması, fiziksel olarak da
arihî, mimari, kültürel birikimimize geri dönüşü olmayan bjr tahribat sürecinin devam etmesi ve gelecek kuşaklara

daha sağlıklı bir kültür mirası bırakılabileceği bağlamında'ttIcSIi önemlilik arz etmektedir.

TEKNİK BİLGİLER

ORİJİNAL KULLANIMI

SEBİL

BUGÜNKÜ KULLANIMI
SEBİL

Önerilen kullanimi
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