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AYDIN 
 

Denizli İli, Tavas İlçesi, Ovacık Mahallesinde bulunan ve tapunun 21 pafta, 5470 parsel 

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

04.10.1995 tarih ve 5139 sayılı kararı ile tescilli Çarşı Camii minaresinde yapılmak istenen 

sıva, boya ve badana şeklindeki onarım taleplerine ilişkin, Tavas Belediye Başkanlığı’nın 

08.07.2014 tarih ve 728 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Uzmanları’nın 01.10.2014 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi 

ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

 

Denizli İli, Tavas İlçesi, Ovacık Mahallesinde bulunan ve tapunun 21 pafta, 5470 parsel 

numarasında kayıtlı tescilli Çarşı Camii minaresindeki sıva, boya ve badana şeklindeki onarım 

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 Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, 

ilgili dosyasındaki tescil esnasındaki çekilen fotoğraflar ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının tespitleri üzerinden yapılan incelemeler neticesinde tescil tarihinden sonra 

yapıldığı anlaşılan ve tescilli yapının özgünlüğü ile uyuşmayan uygulamaların (son cemaat 

yerinin camekanla kapatılması ve son cemaat yeri düzenlemesinde panel ile ayrılmak suretiyle 

yeni birimlerin oluşturulması, son cemaat yeri taşıyıcı direklerde kaplama yapılması, 

pencerelerin pvc ile değiştirilmesi, yuvarlak kemerli mihrap düzenlemesinin seramik ile 

kaplanarak özgün dokusunun bozulması, harim mekanını çevreleyen duvarların ahşap doğrama 

ile kaplanması, vaaz kürsüsü ve harim mekanı giriş kapısının yenilenmesi, tescilli taşınmaz 

üzerinde wc, abdest alma birimi ve bahçe duvarı yapılması, son cemaat yeri zemin 

düzenlemesinde ahşap doğrama platform yapılması, dış cephe duvarlarında klima ünitelerinin 

eklenilmesi) ilgili Belediyesi denetiminde kaldırılarak uygulamaların orijinal renk ve malzeme 

dokusu ile uyumlu olarak tescil esnasındaki özgün durumuna geri kazandırılması, uygulama 

sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, tescilli 

yapıya yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza 

iletilmesi  gerektiğine karar verildi.  

 
 

 

 

 

 


