Agios Ioannis/Ayyanni’deki Cami
Bu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin bir Projesidir
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ
Koruma çalışmalarının Başlama Tarihi: Mart 2017
Koruma çalışmalarının Bitiş Tarhi: Eylül 2017
Önerilen müdahalenin türü: Koruma çalışmaları
Toplam iş bedeli: 82,000 Euro

Cami, Baf’ın 43 km doğusundaki Ayanni köyünün merkezinde yer almaktadır. Dikdörtgen şeklinde bir yapıdır ve daha
önce burada bulunan bir caminin yerine inşa edilmiştir. Mihrap ve ahşaptan yapılmış sade minber varlığını korumaktadır.
Ayanni’deki Cami “Baf Kümesi” dediğimiz kümenin bir parçasıdır. Kümeler Kültürel Miras Teknik Komitesi’ni Mağusa, Baf
ve Karpaz bölgelerinde ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınmayı desteklemek ve aynı zamanda programın önceki
etaplarının coğrafi dağılımından kaynaklanan bakım sorunlarına çözüm bulmak için tespit ettikleri eserlerin yoğun olduğu
alanlardır.
Bir ‘İnceleme, Araştırma, Değerlendirme ve Proje Tasarımı’ çalışması Haziran 2016’da tamamlanmıştı.
Ayanni Camisi’nde yapılan koruma çalışmaları Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki UNDP aracılığıyla uyguladığı ve
toplam 14.7 milyon Euro değerindeki Kültürel Miras Programı kapsamında tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse
edilmiştir.
Yapılan temel müdahaleler aşağıdaki gibidir:


Güney cephesinin altına yeni istinat duvarı.



Duvarlar için derz dolgu.



Kuzey duvarı kayma nedeniyle yeniden inşa edildi.



Kuzey ve güney duvarların dikişlenmeleri için iki gergi teliyle gergileme yapıldı.



Kuzey ve güney duvarlarının



Batı cephesi çatısındaki eğik duvar düzgün şekilde yeniden inşa edildi.



Çimento sıva söküldü ve uygun kireç sıva ile sıvandı.



Büyük ve derin çatlakların olduğu yerlerde dikişleme yapıldı ve ahşap kirişler yerleştirildi.



Mevcut kapılar ve pencereler tamir edildi ve korundu; kadınlar galerisine yeni bir kapı takıldı.



Kadınlar galerisi orijinaline uygun şekilde, aynı konumda ve yükseklikte yeniden yapıldı.



Kadınlara it galerinin girişine koruyucu küpeşteler takıldı.



Yol ve ana girişin iç bahçesi arasındaki küpeşteler.



Giriş kısmı inşa edildi.



İç bahçede yağmur suyu düzenlemeleri.



Zemindeki mermerler tamir edildi ve değiştirildi; iç sıva tamir edildi ve gereken yerlerde sıva yapıldı ve mihrap
boyandı.



Çatı kontrol edildi ve tamir edildi.

Koruma çalışmaları Mart 2017’de başladı ve Eylül 2017’de tamamlandı. Projenin tamamı Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmiştir. Yapılan işlerin toplam maliyeti yaklaşık 82,000 Euro’dur.
***

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin devam eden projeleri hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:
http://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/operations/projects/partnershipforthefuture/support-to-cultural-heritage-monuments-ofgreat-importance-for-c.html
Daha fazla bilgi için lütfen buradaki adreslerden UNDP-PFF ile temasa geçiniz: E-posta: media.pff.cy@undp.org / Tel. +357 22874733 veya +90 392
2200027, Twitter: @undp_pff.
Temasa geçin:
Daha fazla kaynak:

UNDP-PFF on Twitter | on Facebook | on YouTube | on Flickr
www.cy.undp.org

Avrupa Birliği
Avrupa Komisyonu tarafından 2012’den beri adanın dört bir yanındaki kültürel mirasın korunması için Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin
önceliklerinin uygulanması amacıyla yaklaşık 14.7 Milyon € değerinde Avrupa Birliği fonu sağlanmıştır. Avrupa Birliği Kıbrıs’taki Kültürel Miras
Teknik Komitesi çalışmalarının en büyük destekçisidir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edin:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_en
EU Infopoint on Facebook - http://www.abbilgi.eu/en - http://www.abbilgi.eu/tr/

Kültürel Miras Teknik Komitesi – Kültürel Miras Teknik Komitesi adanın ortak mirasının korunması için karşılıklı olarak kabul edilmiş bir
mekanizmaya uygun olarak çalışmaktadır. 2009 yılında iki liderin kararıyla Komitenin yürütme makamı olarak bir Danışma Kurulu kurulmuştur.
Kurulun amacı Kıbrıs’ın taşınmaz kültürel mirasının korunması, muhafaza edilmesi, fiziki olarak korunması ve restorasyonunu (araştırma, inceleme
ve ölçümler dahil) kolaylaştırmaktır. Bu mekanizma korumaya dair pratik boyutların siyasi olmayan bir şekilde ele alınmasına ve durumun yerinde
iyileştirilmesi için pratik önlemlerin alınmasına olanak tanımaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - Kıbrıs Taşınmaz Kültürel Mirasının Muhafaza edilmesi, Fiziki olarak Korunması ve Restorasyonu amacıyla
kurulması kararlaştırılan Danışma Kurulu, iki toplum tarafından siyasi olarak kabul gören bir uygulama makamı olarak UNDP Kıbrıs’a özel bir rol
vermektedir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu UNDP-PFF’ten Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında diyalog, işbirliği ve güvenin geliştirilmesini
sağlayacak projenin ana koordinatörü olmasını talep etmiştir.

