


AVRUPA KONSEYİ D9ğAL VE KüLTüREL VARLlKLARl KoRuırA ENVANTERi D.K.V.K.E AN T ENVANTER NO: -
TURKIYE xtı ı.ı,tı n vA RL ı KLARı v E ıı tız ı; ı. g ıı G EN t] ı. ıı [ı u i ırı. i',fl' llAltll'A \() :

iı.i: Balıkesir iı.çr:si: Ayvalık ,. MAtlAl-ı.l] _ KO\,_ üll]VKİ:
GazikemalpaşaMahal lesi { K()R( ü\I.\

ııl. ıı ı:t,ı,;si
A\ı,ı,S,\ı. l (x)

ADRL,s: Ayvalık İIçesi, Gazikeınalpaşa Mahallesi, l3y
Nisan Caddesi, l8. Sokak, No 54

KADASTRO:
l6l 'ada, 25 parsel

(,ı..\,ıil ]St. ı. l
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Kargir Konut
\ AP'|'lRAN: - YAl'.{\:- M iMARi çAĞı: Neoklasik Dönenr
}API}l ı,_.rııİııi: l9. YY Kl'|'Altt:_ \',\KFi\ E:

GENEL TANlM: Taşınınaz; Balıkesir İli, Ayvalık İ lçesi, Gazikemalpaşa Malıallesi'nde, l6 l ada,25 parselde kayıtlı, bahçeli ıniistakil konııt

K()ı{( }l,\ l)t ltt }lt \ l,AŞıYl(]l },APı \ DlŞ YAPı t S,I, \,\Pl \ Sı ]Sı.ELl1]
Eı.ENıANl,ARl

\ Rt:,I-tüıtE,ı, A YOK
B l] l} B izİ vnır
(j C C C (]

BuGÜNKÜ SnHİBİ: Özel Mi.ilkiyet BAKı lvl lNDAN sORtıNt L[l ()t.MAS| G ERl]Kt]N Ktü Rtr ı.ı.lŞ
Mülk Sahibi

\,\Pll.,\\ ()\,\Rııll.,\lt

yRlNTlLl TANITlM: Ayvalık yerleşim alanı İçİnde, Ayvalık Gazikemalpaşa Mahallesi, l 3.

isan Caddesi, 18. Sokak, No 54 adresinde bulunmaktadır. Söz konusu yapı iki katlı olarak,
doğu yönde, bitişik nizam olarak, taş ve tuğla malzemeden k6gir bina şeklinde

lmiştir. Yapının batı yönde bahçesi ve bu bahçeden batı yöndeki sokağa bir çıkışı bulunmaktadır
Yapının ana cephesinde alt katta dikdörtgen fbrmda bir adet pencere açıklığı. üst katında iki

bulunmaktadır. Alaturka kiremitle kaplı kırma çatılı yapıya doğudan kemerli bir kapı
ıklığından glrl lmektedir Alt kat tek meköndan oluşmakta olup, bahçeye bu kısımdan bir kapı

çıkı lnraktadır Zemin katta oda içinde batı duvarında bir ocak nlşl bul unmaktadır ü St kata çıkı S bu

ahşap bir merdi ven ile sağlanmaktadır. Üst kat iki odadan müteşekkildir üSt katta taVaı1 Ve

ahşap kaplamalıdır.
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Cökmen YlLMAZ: Müze Araştırmacısı

Yasin [_JYGUN: Yüksek Mimar

Kemal NAYIR : Sanat'larihçi

Ktıııtrııl l.den: .:ffiI
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MUDUR V.

ONAY:

Balıkesir K.V.K.B.K.'nın . ....06.202l tarih ve
........ sayılı kararı ile tescillidir.
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