Agios Nikolaos/Aynikola camisi
Bu bir Kültürel Miras Teknik Komitesi Projesidir
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ
Koruma çalışmalarının Başlama Tarihi: Mart 2017
Koruma çalışmalarının Bitiş Tarihi: Kasım 2017
Önerilen müdahalenin türü: Koruma çalışmaları
Toplam iş bedeli: 87,000 Euro
Cami Baf’a 47 km uzaklıktaki Aynikola köyünün merkezinde ve köy okulunun yanında yer almaktadır. Cami diktörtgen
bir yapıdır ve Osmanlı döneminde daha önce inşa edilmiş bir caminin yerine yapılmıştır. Minare ise 1937’de eklenmiştir.
Aynikola’daki 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 3. etap kapsamında
tamamlanmıştı.
Aynikola 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.

Bu eserde yapılan müdahaleler aşağıdaki gibidir:

CAMİ











Taş duvarların tabanına dış taraftan demirli beton kirişler yerleştirildi.
Binanın dış çevresinde gergi kirişleri inşa edildi.
İç ve dış zeminde eksiklerin tamamlanması.
Eksik veya çürüyen sıva mevcutla aynı malzemelerle tamir edildi.
Kırılan kiremitler ve/veya ahşap kirişler ve payandalar değiştirildi.
Asma tavanın konsolidasyonu.
Ana giriş kapısı ve sekiz penceresinin koruma çalışmaları.
Minarenin küçük pencerelerine ve cami pencerelerine ağ takıldı.
Caminin etrafındaki mevcut kaldırım tamir edildi.
Proje alanının etrafına çit yapıldı.





Camiye giden alana yeni küpeşteler inşa edildi.
İç bahçede yağmur suyu yönetimi yapıldı.
Bitkiler temizlendi ve budama yapıldı.

MİNARE
 Çürüyen taşlar değiştirildi.
 Konik çatının ahşap sütunu desteklemek için ahşap kirişler takıldı.
 Minarenin en üstündeki metal koni değiştirildi.
 Minarenin çıkma kulesi tamir edildi.
 Tüm çimento sıvalar söküldü ve uygun malzemelerle yeniden yapıldı.
 Taş ve harç derzler yerleştirildi.
 Harç enjeksiyonu yapıldı.
 Aşınan basamaklar tamir edildi veya değiştirildi.
Koruma çalışmaları Mart 2017’de başladı ve Kasım 2017’de tamamlandı. Projenin tamamı Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmiştir. Yapılan işlerin toplam maliyeti yaklaşık 87,000 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.

