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      Denizli ili, Tavas İlçesi, Hırka Mahallesinde bulunan ve tapunun 18 pafta, 3311 parsel 

numarasında kayıtlı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

21.03.2001 tarih ve 9872 sayılı kararı ile tescilli taşınmaz üzerindeki caminin son cemaat yeri 

çatı kiremitlerinin aktarımı ve korkuluklarının yenilenmesi ile kısmi olarak bir bölümü bozulan 

son cemaat yeri tavan kaplamasının onarılması ile İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2004 tarih ve 12558 sayılı kararı ile yapımına izin 

verilen son cemaat yerindeki bozulan ahşap aksamların aynı malzeme ile özgün biçimine 

uygun olarak yenilenmesine dair uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi taleplerine ilişkin, 

Tavas Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 677 sayılı yazısı, Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nün 20.08.2014 tarih ve 2793 sayılı yazısı, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.10.1991 tarih ve 2204 sayılı kararı, Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları’nın 18.09.2014 tarihli raporu 

okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

 

     Denizli ili, Tavas İlçesi, Hırka Mahallesinde bulunan ve tapunun 18 pafta, 3311 parsel 

numarasında kayıtlı tescilli caminin iklim şartlarından korunması ve kullanım ömrünün 

arttırılarak gelecek kuşaklara taşınabilmesi adına projelerin hazırlanılması aşamasına kadar ki 

geçecek sürece kadar son cemaat yeri çatı kiremitlerinin aktarılması ve korkuluklarının 

yenilenmesi ile kısmi olarak bir bölümü bozulan son cemaat yeri tavan kaplamasının 

onarılması taleplerinin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereğince basit onarım kapsamında orijinal renk ve malzeme 

dokusu ile uyumlu olarak ilgili Belediyesi denetiminde yapılabileceğine, uygulama sonuçlarına 

ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, İzmir II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2004 tarih ve 12558 sayılı 

kararı ile yapımına izin verilen son cemaat yerindeki bozulan ahşap aksamların aynı malzeme 

ile özgün biçimine uygun olarak yenilenmesine ilişkin uygulama sonuçlarının uygun olduğuna, 

tescilli camiye yönelik rölöve projesinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar 

verildi.  
 

 

 

 

 


