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KARAR 
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Karar Tarihi ve No     :21.03.2013 - 1216 
 
  Konya İli, Meram İlçesi, Alemşah Mahallesi, 31 pafta, 571 ada, 51 parselde bulunan, 

mülkiyeti Ali Gav namı diğer Mahmudiye ve Tursunoğlu Vakfına ait tescilli, Kurulumuzun 9.3.2012 

gün ve 357 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, rölöve, restorasyon detay 

projesi, rölöve-restitüsyon-restorasyon raporu onaylanan, Kurulumuzun 09.11.2012 ve 956 sayılı 

kararı ile temel güçlendirme projesi onaylanan Tahirpaşa (Dursunoğlu) Camisi’nin restorasyonu işinde 

hazırlanan temel kazısı rölöve projesi, revize temel güçlendirme projesi, müştemilat tadilat projesi, 

restorasyon raporu, bahçe duvarı restorasyon raporunun değerlendirilmesi istemine ilişkin, Konya 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 12.03.2013 gün ve 17818981-755.99/727 sayılı yazısı ile teknik rapor 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

  Konya İli, Meram İlçesi, Alemşah Mahallesi, 31 pafta, 571 ada, 51 parselde bulunan, 

mülkiyeti Ali Gav namı diğer Mahmudiye ve Tursunoğlu Vakfına ait tescilli, Kurulumuzun 9.3.2012 

gün ve 357 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, rölöve, restorasyon detay 

projesi, rölöve-restitüsyon-restorasyon raporu onaylanan, Kurulumuzun 09.11.2012 ve 956 sayılı 

kararı ile temel güçlendirme projesi onaylanan Tahirpaşa (Dursunoğlu) Camisi’nin temel kazısı rölöve 

projesi ve revize temel güçlendirme projesinin onaylanmasına, müştemilat tadilat projesinin 

düzeltildiği şekliyle onaylanmasına, uygulamanın Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

yapılarak, uygulama sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, 

  Restorasyon uygulama sürecinde sıva raspasından sonra tuğla örgü olduğu anlaşılan iç 

kubbenin derz yapılmasının, iç beden moloz taş duvarların sıva yapılmasının, kuzey cephesinde 

bulunan pencerelerin sıva raspası sonucu ortaya çıkan orijinal bulgulara göre (sivri kemerli) 

yapılmasının, son cemaat mahalli duvarlarının derz yapılmasının, camii bahçe duvarında sıva raspası 

sonrası ortaya çıkan taş duvarın aynı malzeme kullanılarak 60 cm yüksekliğinde taş duvar, doğal taş 

harpuşta, ferforje metal korkuluk yapılmasının prensipte uygun olduğuna,  konunun ortaya çıkan 

veriler doğrultusunda hazırlanacak güncel rölöve, revize restitüsyon ve restorasyon tadilat projelerinin 

Kurulumuza iletilmesinden sonra yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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