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ÖZET   
  
Yerleşimlerin mimari dokusunu oluşturan siluet, kentlerin tarif ettiği kimliği belirlemekte büyük önem 
taşımaktadır. Buna bağlı olarak kültürel mirasımızı oluşturan geleneksel dokunun silutte yer alması 
ortaya çıkan kimliğin zenginleşmesine katkı sağlamaktadır. 

 

Çalışmanın konusu olan Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan geleneksel mimari örnekleri de 
kültürel miras bağlamında önemli yere sahiptir. Yerleşimde, Muğla Mimarisi olarak 
adlandırabileceğimiz dokunun yanısıra farklı bir üslubun etkisiyle şekillenen cephe izlerini 
görmekteyiz. Bu cephe özellikleri, Cumhuriyet Dönemi Mimarisi olarak adlandırılan dönemde 
Türkiye’de çeşitli yerleşimlerde görmeye başladığımız Art Deco akımının izlerini taşıyan örnekler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Muğla ve ilçelerinin yöresel mekan anlayışının ve cepheye yansıyan 
özelliklerinden farklı olarak, bahsedilen yapılarda süsleme ağırlıklı cephe özelliklerinin karşımıza 
çıktığını görmekteyiz. Muğla Mimarisi olarak adlandırılabilen geleneksel dokunun temsilcisi yapılar 
ve akımın izlerini taşıyan yapıların Köyceğiz örneğindeki etkileşim içinde olması yerleşimin mimari 
değerini arttırır niteliktedir. Bu çalışma kapsamında, farklı üslupların etkisiyle şekillenen yapılar 
bütünüyle Köyceğiz’in yaşadığı koruma sorunlarının neler olduğuna değinilerek ve alınması gereken 
önlemlerin neler olabileceği üzerinde tartışılması hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
ANAHTAR KEL İMELER 
 
Art Deco, Mimari Elemanlar, Geleneksel Cephe, Köyceğiz, Kültürel Miras 
 
 
1  Olcay Türkan Yurdugüzel, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 6.kat Oda no:652 Maltepe Ankara, 0312 582 3652 

otyurduguzel@gazi.edu.tr 



6. Ulusal Çatı & Cephe  Sempozyumu  12 – 13 Nisan 2012 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü - Bursa 

 
 
 

1) GİRİŞ 
Kentlerin ilk yerleşim yerlerini oluşturan ve geleneksel dokuya sahip alanlar, o kentin karakterini 
belirleyici özellik göstermektedir. Kentler, merkez niteliğindeki bu alanlar etrafında genişleyerek 
büyüme gösterir. Yerleşimin bu özgün dokusuna, kurulduğu tarihten itibaren, bölgenin coğrafi 
özellikleri, sosyal hayatı gibi belirleyicilerle şekillenen kültürel mirasın zenginleşmesine, farklı 
dönemlerin getirdiği yenilikler önemli katkı sağlamaktadır.  

Bu çalışma kapsamında, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinin yöresel dokusunu oluşturan yapılar ile 
Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası olan yapılar cephe özellikleri açısından değerlendirilmeye 
çalışılacaktır. Muğla ve çevresinde yaygın olarak görülen cephe özelliklerinin Köyceğiz’de 
oluşturduğu siluete Cumhuriyet Dönemi Mimari özellikleri ile içiçe şekillenen Art Deco akımının 
izlerini taşıyan yapıların katkısı vurgulanmaya çalışılacaktır. Yapım tarihleri 19.yy sonu ile 20.yy’ın 
ilk yarısına tarihlenen yapıların aynı döneme ait olmalarına rağmen farklı cephe özellikleri 
sergileyerek yerleşimin karakteristik özelliklerine sunduğu girdiler belirlenmeye çalışılacaktır. 
Çalışmanın ikinci kısmında, farklı cephe özelliklerinin karşılaştırmasına yer verilecek ve son bölümde 
de bu zengin kültürel mirasın korunması ve yerleşimdeki yeni yapılaşmanın dokuda oluşturduğu 
etkilerin neler olduğu üzerinde durulacaktır. 

 

2) KÖYCEĞİZ’ İN YERLEŞİM VE CEPHE ÖZELL İKLER İ 
Köyceğiz, Güneybatı Anadolu’da Muğla iline bağlı ve kent merkezine yaklaşık 60 km uzaklıktadır. 
İlçe, Muğla-Fethiye karayolu üzerinde, anayoldan yaklaşık 3 km içeride bulunmakta ve ilkçağdan bu 
yana Karia olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır [1]. Kuruluşu M.Ö. 3000 [2] yıllarına dayanan 
Karia Krallığı’nın ardından Muğla ve çevresi Pers, İskender, Roma ve Bizans uygarlıklarını 
yaşamıştır. Bölgenin Türk devrine ait tarihi geçmişini Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Cumhuriyet Devri olarak belirlemek mümkündür. Karia’nın ilk yerleşimlerinden olan Kaunos 
kentinin bir liman kenti olduğu bilinmekte ve günümüzde Köyceğiz sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Cumhuriyet’in ilanının ardından il olan sancaklardan Menteşe de Muğla olarak değiştirilmi ş ve 
Köyceğiz Muğla il sınırları içerisinde kalmıştır. Asıl gelişimini Türk devrinde gösteren Köyceğiz’in 
adının nerden geldiği hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır [1]. Tektonik Köyceğiz Gölü’nün 
kıyısında kurulmuş olan ilçenin sabit nüfusu 5000 civarındadır. Yerleşimin merkezi olarak kabul 
edilen meydan göl kıyısında bulunmakta ve ilçenin sınırları Muğla-Fethiye karayoluna doğru büyüme 
göstermektedir. 

 

 
                                     Şekil 1) Köyceğiz Haritası (Google Earth) 
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A) Yöresel Cephe Özellikleri 

Köyceğiz’in geleneksel cephe özelliklerini yansıtan yapılar grubunda bazı farklılıklar dikkati 
çekmektedir. Yapıların bir kısmı Muğla’nın yöresel dokusunu oluşturan cephe özelliklerini taşırken 
bazı yapılar ise cephe süsleme özellikleri açısından Art Deco akımının özelliklerini taşıyan kesim 
olarak değerlendirilebilir. 

Yerleşimin geleneksel dokusunun ve akımın etkisiyle şekillenmiş cephelerin oluşum tarihi, Muğla 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan alınan veriler doğrultusunda 19.yy sonu 20.yy başı 
olarak belirlenmektedir. Çalışma alanı olarak seçilen bölge içerisinde, bu çalışmanın konusu 
olabilecek 39 yapı seçilmiştir. Bu yapılar içerisinde 2 cami, 1 kamu yapısı (Özel Çevre Koruma 
Kurulu), 9 ticari ve 26 konut yapısı bulunmaktadır. Bahsedilen yapılardan bu başlık altında 
incelenecek olan, 7 ticari yapı ve 23 konut yapısıdır. 

 

 
                                                       Şekil 2) Çalışma Alanı [3 no’lu kaynaktan geliştirilerek hazırlanmıştır.] 
 
Yerleşimin geleneksel sivil mimarlık örnekleri bahçe içinde yola cepheli ya da bahçe içinde serbest 
konumlanmaktadır. Köyceğiz’in geleneksel dokusunu oluşturan konut yapıları, Muğla mimarisi olarak 
adlandırabileceğimiz özellikleri taşımaktadır. Bu özellikler, ahşap pencere ve kepenkler, ahşap bahçe 
ve cümle giriş kapıları, ahşap saçak, ocak, baca ve cumba olarak sıralanabilir. Ahşabın oldukça yaygın 
olarak kullanıldığı yerleşimde, cephenin belirleyici malzemesi olarak adından bahsettirmektedir. 
Bahçe kapıları ve cümle kapıların tamamı ahşap ve oldukça sade olarak şekillendirilmiştir. Muğla 
mimarisinin önemli elemanlarından olan bahçe kapıları, yerel adı ile ‘kuzuluklu kapı’ [4], 
Köyceğiz’de az sayıdaki yapıda günümüze ulaşabilmiştir. Bu kapılar çift kanatlı olup, kanatlardan 
birisi üzerinde ikinci bir kanatın açılması ile kullanılmaktadır. Böylelikle ihtiyaca göre istenilen kanat 
açılarak kullanılmaktadır. Bölgenin geleneksel özelliklerinden biri olarak Köyceğizde de karşımıza 
çıkan ahşap pencere ve kepenk, silueti oluşturan dokuda belirleyici olmaktadır.  
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Şekil 3) Barbaros Cad. 16 parsel yanı(Baca Örneği) [5]               Şekil 4) Barbaros Cad. 16 parsel yanı 
                                                                                                                   (Kuzuluklu Bahçe Kapısı) [5] 

Pencereyi çevreleyen pervaz, taç kısmında sade detaylarla bitirilmektedir. Taş sövelerin de karşımıza 
çıktığı yerleşimde meydan kimliğini belirleyen yapılardan Fevzi Paşa Caddesi 11 numaralı parselde 
bulunan örnekte kemerli pencere görmekteyiz. Giyotin ya da çift kanatlı olan pencerelerden yine aynı 
yapıda kafes ayrıntısı karşımıza çıkmaktadır. 

Yerleşimde az sayıdaki sivil mimarlık örneklerinde görebildiğimiz bir diğer önemli cephe elemanı 
cumbalardır ve silutte önemli hareketler olarak değerlendirilebilir. Tamamen ahşap ya da ahşap iskelet 
olarak yapılan cumbalar, sade ya da süslü olabilmektedir. Üst örtüsünün, ana çatının cumbanın 
üzerine ve öne doğru çıkarak şekillendiği gibi cumbanın ana çatıdan bağımsız örtüsünün olduğu örnek 
de bulunmaktadır. Yerleşimin farklı yapısı olarak nitelendirilebilecek olan Fevzi Paşa 11 numaralı 
parseldeki yapının cumba penceresinde kafes bulunmaktadır. 

 

      
Şekil 5) Fevzi Paşa Cad. 11 parsel                                        Şekil 6) Turan Emeksiz Cad. 7 parsel 
            (Olcay Türkan Yurdugüzel Arşivi)          (Olcay Türkan Yurdugüzel Arşivi) 

 

Bölgenin yağışlı olmasından dolayı, kırma çatılı olan yapıların bitişlerindeki saçaklar da yine ahşap ve 
sade işçilikte oluşturulmuştur. 

 

İki katlı konut yapılarında az oranda rastladığımız kat silmesi ve saçak silmesi cephenin yatay etkisini 
arttırır özellik sergilemektedir ve bu başlık altında incelenen yapılarda tamamı ahşaptır. 

 

Bölgenin karakteristik özelliklerinden olan ocağın cephede şekillenmesi, Köyceğiz’de de oldukça sık 
rastladığımız ve cephenin karakterinin belirlenmesinde önemli rol oynayan mimari elemanlardan 
biridir. Tek ve iki katlı konutlarda gördüğümüz bu cephe hareketi, ocağın genişliğinin cepheden 25-30 
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cm çıkma yapması ile oluşmaktadır. Ocağın devamında aynı hareketliliği daha incelmiş şekilde baca 
çıkması olarak devam etmesi, cephenin hareketinin sürekliliğini desteklemektedir.  

Cephedeki oluşumundan bahsettiğimiz ocak ve baca şekillenmesinin, çatıda bölgenin karakteristik 
özelliği olan baca şapkalarını görmekteyiz. Tuğla ya da alaturka kiremitten oluşturulan şapkalar 
malzemesine göre şekillenmektedir. Alaturka kiremitin çatılarak oluşturulduğu baca şapkasının üst 
örtüsü de yine alaturka kiremitten olmaktadır ve bacanın dört tarafında üçgen boşluklar 
bırakılmaktadır. Tuğla ile oluşturulan baca şapkası ise yığma yöntemiyle dört cephede boşlukların 
bırakılması ve üst kısımda yine tuğla malzemeyle bitirilmesi ile oluşturulmuştur. 

 

             
Şekil 7) Ali İhsan Kalmaz Cad. 27 parsel                               Şekil 8) Cengiz Topel Cad. 22 parsel 
             (O.T. Yurdugüzel Arşivi)                           (O.T. Yurdugüzel Arşivi) 
 

Çalışma alanı içerisindeki camiler cephe özellikleri açısından benzerlikler sergilemektedir. Her iki 
camide de alt ve üst sırada kemerli pencereler görülmektedir. Alt ve üst sırada boyutları farklı olan 
pencereler ahşap ve çift kanatlıdır. Kırma çatılı olan camilerin pencere ve kapılarında söveler dikkati 
çekerken Hacıbey Camisi’nde saçak silmesi bulunmaktadır. 

  

B) Cephede Art Deco Etkisi 
Daha önce de bahsettiğimiz gibi Köyceğiz’in cephe özellikleri içerisinde Cumhuriyet Dönemi 
Mimarlığı ile birlikte uygulanmış olan Art Deco akımının izlerini taşıyan yapı cepheleri 
bulunmaktadır. Akımın Köyceğiz’deki izlerine geçmeden önce, ortaya çıkışı ve dünyadaki 
örneklerinden bahsetmek yararlı olacaktır. Art Deco ilk olarak 1920 yılında Fransa’da ortaya çıkan 
Art Deco, çıkışının hemen ardından hızını kaybetmeye başlamıştır. 1925 yılında Paris’teki 
“Uluslararası Dekoratif Sanatlar Sergisi” nin adından esinlenerek “Art Deco” adını almıştır ve bu 
tarihten sonra tekrar hız kazanmaya başlamıştır. Akım, kimi eleştirmenlerce Art Nouveau’nun karşı 
tezi olarak görülmüş fakat Art Deco, geç Art Nouveau’nun dekoratif öğelerini kullanmış ayrıca 
endüstri tasarımından etkilenen aerodinamik geometrik biçimleri de akımdan etkilenen yapılarda 
uygulanmıştır [6]. Avrupa’da Art Nouveau’nun ardından 1920’lerde mimaride, uygulamalı sanatlarda, 
iç tasarımda, resim ve heykelde, grafik tasarımda etkili olarak gelişen Art Deco, kısa bir süre sonra 
ABD’ye sıçrayarak orada da etkili olmuş, mimarlık ve sanat tarihine renk katacak ürünler sunmuştur. 
Kökü Avrupalı olan akımın Avrupa kıtası dışında en başarılı örnekleri ABD mimarlığında çoğunlukla 
gökdelenlerde, sinema yapılarında ve benzeri yapılarda karşımıza çıkmaktadır [7].  

 

1923-25 yılları arasında ABD’de renkli, geometrik ya da çiçekli bezemelerden oluşan Art  Deco 
ögeleri, yapımları 1920’lerde başlayan pek çok gökdelende kendine yer bulmaya başlamıştır. Paris’ten 
olduğu gibi aktarılan kırık çubuklar, kemerler, güneş kursları, üsluplaştırılmış çiçekler bu kez 
Amerikan binalarının vazgeçilmez süsleme ögeleri olmaya başlamıştır. Kademeli düşey dekorasyon, 
gökdelenlerin yüksekliğini olduğundan çok gösterme konusunda görsel katkılar getirmiştir. Art Deco 
yalnızca dış cephelerde kalmayarak, bina girişlerini, parmaklıkları, kapıları, asansörleri de süsledi. Bu 
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süslemelerde çoğu kez taş, tuğla, pişmiş toprak ve metalden yararlanmıştır. Özellikle de pişmiş toprak 
ve bronz süsleme ögeleri fabrikalarda üretilerek getirildikleri şantiyelerde binaların yüzeylerine 
uygulanıyordu. Duvar panolarını, kornişleri, kemerleri, pencere sövelerini ve hatılları kaplayan 
bezeme ögeleri seri halde üretilmeye ve bu yoldan ayrıca bir yaygınlık kazanmaya başladı. Böylece 
aynı dekoratif ögeler gökdelenlerin yanı sıra fabrikalarda, mağazalarda, bankalarda da görülür oldular.  

 

                                      
    Şekil 9) Chrysler Binası [8]                 Şekil 10) Empire State Binası [8] 
            

Akım, ABD’de bir süre modernizm olarak da anıldı. 1925’ten başlayarak modernist mimari 
dekorasyon bütün ABD’ye bölgelere göre kimi farklılıklar göstererek yayıldı. Bu bölgesel 
farklılıkların en güzel örneklerinden biri Güney Florida’da, özellikle de Miami Beach’te gelişen 
uygulamalardır. Miami Beach’te koruma altına alınmış olan Art Deco bölgesi ABD’ce 20.yy’da tescil 
edilerek koruma altına alınmış olan ilk bölgedir [7]. 

 

    
    Şekil 11) Miami Sahili [7]        Şekil 12) Miami Sahili [7] 
            
Art Deco cephelerin önemli örneklerini gördüğümüz diğer bir Avrupa yerleşimi Portekiz’in Aveiro 
kentidir [9]. Geometrik şekillerin, kat silmeleri, pencere alt ve üst kısmında oluşturduğu geometrik 
fomların kullanıldığı bezemeler ve çatı alınlarında oluşturulan hareketlilik, kent siluetlerine renk 
katmaktadır. 
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  Şekil 13) Portekiz/Aveiro (Zuhal Özcan Arşivi)                    Şekil 14) Portekiz/Aveiro (Zuhal Özcan Arşivi)    

       

Akım pek çok ülkede yapının kimliğini belirleyici olurken Türkiye’de saf Art deco olan yapı 
bulunmamakta, akımın izlerini gördüğümüz modernizm ile beraber adından bahsedilen yapılara 
rastlamaktayız. Köyceğiz örneği de konut yapılarında cephe süsleme özellikleri ve Özel Çevre 
Koruma Kurulu Binasında plan özelliğine de yansımış olarak kendini göstermektedir.  

 

Yerleşimin meydanında bulunan ve belki de form olarak yerleşimin en göze çarpan yapısı olarak 
nitelendirilebilecek olan Ö.Ç.K.K binası, modern çizgiler taşıyan tasarım prensibine Art Deco 
akımının hafifletici etkisini katarak şekillendiği gözlemektedir. L formunda tasarlanan yapının bir 
kolu dairesel formla tamamlanmıştır. Akımın etkisiyle oluşan dairesel formun, L nin köşesinde aynı 
zamanda yapının giriş saçağını oluşturan üst katın tasarım prensibinde görmekteyiz. Yatay çizgilerin 
hakim olduğu yapının pencereleri düşey çizgiler taşırken yataylığı vurgulayan bir çerçeve içerisinde 
birleştirilerek modernizmin temsilcisi bant pencere izlenimi oluşturduğu düşünülmektedir. Yapı; 
konumu, formu, giriş kısmını oluşturan mimari özellikleri ile bölgenin farklı yapısı olma özelliğine 
imza attığı düşünülmektedir. 

  

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 23 ve 19 parsel numaraları konut, 16/17 numaralı parseldeki 
yapı ticari olarak kullanılmaktadır. Turan Emeksiz Caddesi üzerindeki 11 numaralı parsel ticari işlevli 
ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 123/124 numaralı parseldeki yapı konut olarak kullanılmakta ve 
Köyceğiz’in önemli Art Deco izleri taşıyan yapıları olduğu düşünülmektedir. Art Deco akımının etkisi 
ile oluşturulan cephe süslemeleri, tek katlı ve iki katlı konutlarda gözlenebilmekte ve cepheyi vurgular 
niteliktedir. Akımın izlerini taşıyan konutların tamamında farklı geometrik formların birleşmesiyle 
şekillenen söveler dikkati çekmektedir. Pencerenin üç tarafını çevreleyen sade söveler bulunduğu gibi 
alt ve üst sövelerin detaylandırılarak yan sövelerin sade bırakıldığı örnekler de yer almaktadır. Tek 
katlı konutlarda saçak seviyesinde bulunan silme iki katlı olanlarda saçak ve kat silmesinde kendini 
göstermektedir. Cephe boyunca devam eden yatay etkiyi güçlendiren silme detaylarının geometrik 
formlarla zenginleştirilmesi ile akımın etkisinin kuvvetlendirildiği düşünülmektedir. Cumhuriyet’in 
ilanının ardından modernleşmeye başlayan kentlerde kullanımda farklılıkların oluşmaya başladığı, 
bunun temsilcisi olarak yapının giriş kısımlarını vurgulamak ve yönlendirmek adına kolonların 
kullanıldığı düşünülmektedir. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yapının balkon altı giriş kapısı ve 
girişi vurgulayan alın detayıyla akımın özelliklerini taşıdığı düşünülürken Ö.Ç.K.K. binasında da 
uygulanmış olan kolonlu giriş kısmının bu düşünceyi doğruladığına inanılmaktadır. 
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Şekil 15) Cengiz Topel Cad. 23 parsel                       Şekil 16) Turan Emeksiz Cad. 11 parsel     
               (O.T. Yurdugüzel Arşivi)                 (O.T. Yurdugüzel Arşivi)     
     
Köyceğiz’in geleneksel dokusu ile Art Deco akımının öncüsü yapıların cephe özellikleri açısından 
karşılaştırırsak ilk göze çarpan belki de pencere açıklıklarındaki boyut farklılığıdır. Kullanımın 
gerekliliğine göre belirlenen pencerelerin, akımın izlerini taşıyan yapılarda kepenksiz ve süslü/sade 
sövelerle vurgulandığı gözlenebilmektedir. “Biçim işlevi izler” görüşünden yola çıkan akımın 
Köyceğiz’deki temsilcisi yapıların, tasarım prensiplerinin bu sözü doğrular nitelikte olduğuna 
inanılırken konutların kat ve saçak silmesinde malzeme değişikli ği ve özenli süslemelerin modernist 
yapıların cephelerini daha fazla vurguladığı düşünülmektedir. 

 

   
Şekil 17) Atatürk Bulv.123/124 parsel                        Şekil 18) Meydan. 8 parsel (Ö.Ç.K.K.)  
               (O.T. Yurdugüzel Arşivi)                 (O.T. Yurdugüzel Arşivi)         
Hem geleneksel, hem de akımın öncüsü yapılarda bulunan balkon, akımın etkisiyle daha ciddiyetle 
tasarlanarak inşa edilmiş izlenimi uyandırmaktadır. Geri çekilerek ya da balkon altından geçilerek 
kullanılan yapı girişleri, sütun kullanımı, cephede hakim süslemeler ve bu süslemelerin köşelerde ince 
detaylarla bitirilmesi gibi özelliklerle geleneksel Muğla Mimarisinden farklı nitelikler kazanmıştır.  

 

3) KORUMA SORUNLARI 
Köyceğiz, sahip olduğu farklı üsluplarla zenginleşmiş kent kimliği ile korunmaya değer bir 
yerleşimdir. Bulunduğu bölgenin karakteristik özelliklerini taşımasının yanı sıra Cumhuriyet 
Dönemine ait ve Art Deco etkisinde şekillenen cephelerle ilçenin sahip olduğu değerlere zenginlik 
katmaktadır. 

 
Çalışma alanı olarak seçilen bölge içerisinde bulunan korunmaya değer yapıların büyük bölümünün 
Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş olması umut verici 



6. Ulusal Çatı & Cephe  Sempozyumu  12 – 13 Nisan 2012 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü - Bursa 

 
olurken aynı dönemin ürünü olan ve koruma sınırı içerisine alınmamış olan yapılar için de tescil 
kararlarının alınmasının, mevcut kültürel zenginliğin yaşatılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.  
Bunun yanında tescilli olmasına rağmen kullanılmamaktan dolayı atıl durumda olan yapıların var 
olması, yerleşimin niteliğine zarar verici olmaktadır.  
 
Gelenkesel dokunun korunmasında oldukça önemli yer tutan yeni yapılaşma, sosyal hayatta 
oluşturacağı değişiklikler açısından doğru değerlendirilmesi gereken uygulamalardır. Bu bağlamda 
yeni yapılaşmanın kontrol altında tutulduğu yerleşimde, gabari açısından mevcut geleneksel dokuya 
uygun denilebilecek tasarımların uygulandığı düşünülmektedir. 

 

 

4) SONUÇ 
Taşıdığı mimari değer, anı değeri, kültürel değer, ekonomik değer, bir dönemin temsilcisi vb 
özellikleri ile kentler, korunmaya değer kültürel miraslarımızdır ve özgünlüğü korunarak bizden 
sonraki kuşaklara aktarılması gerekli değerler olduğuna inanılmaktadır. Çalışmanın konusu olan 
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, cephe özellikleri ile hem yöresel, hem de Art Deco akımının izlerinini 
taşıyan yapıları bünyesinde barındırmakta ve bu niteliği ile kültürel mirasa önemli girdiler 
sunmaktadır. Muğla Mimarisi ile akımın izlerini taşıyan ve aynı döneme tarihlenen yapıların 
korunması adına gerekli tescil kararlarının alınması gerekliliğine inanılmaktadır. Bunun yanında 
kullanımsızlıktan dolayı büyük zarar göreceği düşünülen yapılar için bakım onarım ve resyorasyon 
uygulamaları ile mevcut mirasın tahribatının önüne geçilmesi gerektiğine inanılmaktadır. 
 
Yerleşimin sahip olduğu geleneksel dokuyla içiçe olan sosyal hayatın da korunmasını sağlayacak, 
yöreye özgü işlevlendirme kararları alınarak, oluşabilecek geri dönüşü olmayan uygulamaların önüne 
geçilmesi gerektiği düşünülmektedir. Yaşanan mülkiyet sorunları ya da kullanıcının bilinçsizliği 
sonucu oluşan tahribatların önüne geçmenin yolu olarak tescil kararı ve bu kararın takibi olması 
gerektiğine inanılmaktadır. 

 

Bundan sonraki yeni uygulamalar için de mevcut kararlara bağlı kalınarak şekillendirilecek yeni 
tasarımlar ile ilçenin sahip olduğu kültürel zenginliğinin zarar görmesinin önüne geçileceğine 
inanılmaktadır. Bulunduğu yerleşimin kimliğine saygılı, mevcut değerlerine duyarlı ve yerleşimin 
özgünlüğü içerisinde yer alabilecek günümüz tasarımları ile ilçenin tarihi gelişim ve değişim sürecinin 
korunması ve bunun yanında gelişimin devamlılığının sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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