
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

SAYI : 52623597-20.01.89/ AYDIN
KONU: Denizli îli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi, qg .02.2016

615 ada, 18 ve 20 parseller hk.

D.G.Y.Y.

Özü yukarıda belirtilen konu hakkında Aydın Kültür Varlıklanni Koruma Bölge Kurulu
tarafmdan alman 29.01.2016 tarih ve 4678 sayılı karar ekte gönderilmektedir.

2863 sayılı kanunun "Tespit ve Tescil" başlıklı 7. ve "Korunma Alanlarında Karar Alma Yetkisi"
başlıklı 8. Maddelerinde 08.10.2013 tanhii ve 6498 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler 11.10.2013
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2863 sayılı kanunun değişik 7. maddesinde "Tescil kararları, tescil olunan taşınmazın kadastral
bilgileri ile birlikte, tapu siciline şerh düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüpne bildirilir. Tek yapı

ölçeğindeki kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlanna ilişkin tescil kararları, 11 /02 /1959 tarihli ve
7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca maliklere tebliğ edilir. Sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek
yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlarda dahil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen
taşmmazların tescil kararlan Resmi Gazete' de duyurulur ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle
yayımlanır..."

2863 sayılı kanunun değişik 8. Maddesinde "Yedinci maddeye göre tescil edilen korunması

gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tespiti ve bu alanları içinde inşaat ve tesisat
yapılıp yapılamayacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Kurullarına aittir. Korunma alanlarına dair
komma bölge kurulu kararları 7201 sayılı Kanun uyarmca maliklere tebliğ edilir. Malikleri idarece tespit
edilemeyen kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanlarının tescillerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
ilan yoluyla duyurulur ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle yayımlanır...'" denilmektedir.

2863 sayılı Kanunun 08.10.2013 tarihli ve 6498 sayılı kanun ile değişik 7. maddesi hükmü
gereğince; Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesinde bulunan ve tapunun 615 ada, 18 ve 20
parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine, tescil kaydının konulması

gerekmektedir.
Ayrıca alınan karar 2863 sayılı Kanunun 03.10.2013 tarihli ve 6498 sayılı kanun ile değişik 7.

Maddesi doğrultusunda Resmi Gazetede çeşitli ilanlar bölümünde yayımlanmak üzere Müdüriüğümüzce

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdüriüpne gönderilecek ve Bakanlığımız internet
sitesinde bir ay süreyle duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ek: 1. Karar ( 1 Adet)
2. Tescil Fişi ( 1 Sayfa)
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TOPLANTI TARİHİVE NO:

KARAR TARİHİVE NO:

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZMBAKANLIĞI

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

29.01.2016 - 118

29.01.2016 -4678

20.01.89

ToplantıYeri

AYDIN

Denizli ili, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesinde yer alan ve tapunun 615 ada, 18 ve 20 parsel
numarasmda kayıtlı Abdi Bey Camiinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanunu
kapsamında "Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiği belirtilen Aydın Kültür Varlıklannı Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 28/01/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli tli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesinde bulunan ve tapunun 615 ada, 18 ve 20parsel
numarasında kayıtlı Abdi Bey Camiinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamında Korunması Gerekli Taşmmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun
olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, tescilli taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon
ve restorasyon projesinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, tescilli taşınmaz ile Kültür ve
Tabiat Varlıklannı Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 664 sayılı ilke karan gereğince

koruma alanmda kalan taşınmazlarda her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin
alınması gerektiğine karar verildi.
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ProtDr.CelalŞİMŞEK

İMZA

ÜYE

Prof.Dr.AsIıSARAÇOĞLU
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Denizli Müze Müdürlüğü
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BULUNMADI



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

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLİKLaRI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜHARİTA NO :

İLİ: denizli İLÇESİ: ACIPAYAM MAHALLE - KÖY - MEVKİ : YEŞİLYIIVA
Mü lıallcsi.

KORUMA

DERECESİ

I. Grup
Yapı

ANITSAL 1

X

2 3

ADRESİ: NO: fvADASTRO: Ada Parsel ÇEVRESEL 1 2 3

ÇEVREYE
AYKIRI

I 2 3

ADI: CAMİİ (FEVKANİ) YAPTIRAN : YAPAN: MİMARİÇAĞI :
YAPIM TARİHİ : KİTABE: VAKFİYE :

GENEL TANIM:

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

C

B

C

B B ELEMANL^ B B izi VAR

VAZIYET PLANI

BUGUNKÜ SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR :
••â

AYRINTILI TANITIM; Yapı kare plan şemasında iki katlı yığma olarak inşa ediiıniştir. Yapmın işası fevkani
tarzındadır. Üst örtiftü kırma çatılıdır. Son cemaat yeri üst örtüsü ahşap doğrama direklerle taşınmaktadır. Ancak
günümüzde son cemaat yeri kapatılmış durumdadır. Saçak seviyesi oldukça dışa taşmtılı kademeli olarak
düzenlenmişti!. Söz konusu ahşap doğramadan imal edilmiş dı^'a takıntılı geniş saçak uygulaması yapının beden
duvarlarının ikiim şartlarından korunması adına mimari gcrekiiiık olarak konuta aktarılmıştır. Harim mekanm da
ahşap doğrama direklerle taşman harim mekanına hizasında kadınlar mahfili bulunmaktadır. Harim mekanı tavan ve
taban döşemesi ahşap doğramadır. Mihrabın hemen sağında ahşap doğrama minber yer almaktadır. Yine mihrabın

solunda sade ahşap doğrama vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Harim mekanına geçiş ahşap doğrama çift kanatlı

kapıdan sağlanmaktadır. Üzerinde ise geometrik kabartmalar oldukça dikkat çekici görülmektedir. Güney cephede
mihrap nişi bulunmakta ve sade bir düzenlemedir. Harim mekanı tavan göbeğindeki kabartma dikkat çekicidir.
Bahse konu ayrmtı kare bir niş şeklinde pano içersinde düzenlenmiş olup altı kollu yıldız panonun orta merkezini
oluştuımaktadır. Yine çerçevenin kenarları testere dişi ağızlıdır. Tavan kaplaması geometrik desenli bir uygulamaya
sahiptir. Tavan günümüzde niteliksiz bir eklenti ile tamirat görmüştür. Batı cephede piramidel bir pabuç üzerinde
yükselen minare yer alır. Pabuç ile gövdeye geçiş bilezik ile geçiş sağlanır. Bahçede ise hicri 1202 tarihli hazire
mevcut olup çevre düzenlemesine ihtiyaç duymaktadır. Yapıya ilişkin 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 vc yapılann ilk tasarımındaki süreçten itibaren tarihsel
duınmlarını 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 takat 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 kültürel sürdürülebilirlik açısından, yapıldığı dönemin mimari
yapım tekniklerim, malzemelerini ve özellikle de camii yapısı olması iie geçmişte varılan teknik düzeyin belgesini
taşıması, fiziksel olarak da tarihî, mimari, kültürel birikimimize geri dönüşü olmayan bir tahribat sürecinin devam
ernıesı ve gelecek kuşaklara camii yapılarına hitap eden yapı örnekleri hakkında daha sağlıklı bir kültür mirası

bırakılabileceği bağlamında tescilinin sağlanması, yapı grubunun 1. Grup yapı olarak Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu nun 05.11.1999 tarih ve 664 sayılı İlke Kararında ise tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan
veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak belirlenmesi ile tescilli yapı

no koruma alanında kalan parsellerde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması

lierekmektedir. © *
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