
T.C. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

 Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
 

KARAR 

 
                                                                                               Toplantı Yeri:KONYA 

Toplantı Tarihi ve No :13.04.2012 - 25   Beyşehir 

Karar Tarihi ve No     :13.04.2012 - 443 

 

 

 
 Konya İli, Meram İlçesi, Kızılören Kasabası, M28A12C pafta, 205 ada, 56 nolu parselde 

bulunan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.11.1988 gün ve 326 sayılı kararı 
ile tescil edilerek II.Grup yapılara dahil edilen ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 06.04.2009 gün ve 2587 sayılı kararı ile koruma alanı genişletilen, Konya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.05.2010 gün ve 3748 sayılı kararı ile restorasyon 

tadilat projesi onaylanan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kandemir Hanı ile ilgili Vakıflar 
Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen 31.12.2010 tarih, 42/10-149 

sayılı araştırma raporu ve ekleri ile Bakanlık Makamı’nın 19.01.2012 tarih ve B.02.TKB.020.02.007 

sayılı olurları gereğince alınan 30.3.2012 gün ve 407 sayılı Bölge Kurulumuz kararının yeniden 
değerlendirilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2012 gün 

ve B.16.0.KVM.0.11.03.00/165[42.00.40]-81155 sayılı yazısı okundu, Kurulumuz üyelerince yerinde 

yapılan incelemeler neticesinde; 

  Konya İli, Meram İlçesi, Kızılören Kasabası, M28A12C pafta, 205 ada, 56 nolu parselde 
bulunan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.11.1988 gün ve 326 sayılı kararı 

ile tescil edilerek II.Grup yapılara dahil edilen, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kandemir 

Hanın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 28.11.2005 gün, 627 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.09.2008 gün, 2647 sayılı kararı 

ile hanın revizyon restorasyon projesi onaylanmıştır.  
İTÜ Mimarlık Fakültesi araştırma görevlileri Umut ALMAÇ ve İrem VERDÖN’ün handa 

yapılan temel kazılarının işin uzmanlarınca yapılmadığına ilişkin olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü’ne 19.03.2008 tarihli müracaatı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nda değerlendirilmiş ve 31.03.2008 gün, 2259 sayılı kararı ile restorasyon çalışmalarına ilişkin 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bilge ve belge istenilmiş; yine Kurulumuzun 06.06.2008 gün, 2402 

sayılı kararı ile hanın restorasyon bağlamında yürütülen çalışmalarının yapının mevcut haline 

müdahale teşkil etmediği, ancak Vakıflar Genel Müdürlüğünce hanın içerisinde ve dışarısında yapılan 
temizlik çalışmaları sırasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.04.2009 gün ve 2987 sayılı 

kararı ile koruma alanı genişletilen hanın, aynı karar ile Çevre Düzenleme ve Kullanım Avan Projesi 
de onaylanmıştır.  

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Kandemir Han ile ilgili onaylı projelerdeki detay ve 

ilişki eksikliklerinin giderilmesi ve arşivleme açısından bütünsel hale getirilmesi amacıyla hazırlandığı 

belirtilen restorasyon tadilat projesi Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
17.05.2010 gün ve 3748 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Proje uygulama denetimi 2863 sayılı yasanın 

7.ve 10.maddeleri ve ilgili ilke kararı doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetimine 

verilmiş olup, buna göre uygulamanın projesine uygun tamamlandıktan sonra hazırlanacak rapor ve 
fotoğrafların Kurulumuza gönderilmesi gerektiği zikredilmiştir.  
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 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2012 tarih ve 
B.16.0.KVM.0.11.02.00/165-[42.00.40]-61031 sayılı yazısı üzerine, Kurulumuzda 2007-2008 yılı 

onarım işi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu incelenerek değerlendirilmiş, raporda projeye aykırı 

olduğu belirtilen tespitlerin Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce detay ve ilişki eksikliklerinin giderilmesi 

ve arşivleme açısından bütünsel hale getirilecek şekilde hazırlanan restorasyon tadilat projesinde yer 
aldığı, ancak restorasyon tadilat projesinin onaylandığı tarihte söz konusu bilirkişi raporuna ilişkin 

dosyasında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, bilirkişi raporunda belirtilen hususların çoğunun 

uygulama ve imalat işleri ile ilgili detaylar, yapı malzemeleri ve inşai işlerle ilgili tespitler olduğu, 
28.11.2005 tarih ve 627 sayılı kararla onaylı restorasyon projesinde bulunmadığı, uygulama 

yanılışlıklarının, denetimini yapan idareler tarafından değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

 Kandemir Hanın restorasyon çalışmalarına ilişkin uygulamalar tamamlandığında Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’nce Kurul’a gönderilmesi gereken rapor, fotoğraf vb. bilgi ve belgelerin 

gönderilmemesi nedeniyle, hanın dosyasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının son 

inceleme raporu bulunmamaktadır. Konu ile ilgili Koruma Kurulu kararları, ilgili mevzuata göre 

alınmış olup, ihale, malzeme kalitesi, imalat, işçilik ve tesisatla ilgili teknik konular ile kullanım 
ihalesi hakkında ilgili idarelerce işlem yapılması gerektiğinden, alınan kararlarda bir çelişki 

bulunmadığına; ayrıca bilirkişi raporunda değinilen devşirme malzemelerin uygun yerlerde 

kullanılmadığı görüşüne ilişkin olarak ise, söz konusu devşirme malzemelere ilişkin detaylar hanın 
restorasyon projesinde bulunmadığından, konunun müze uzmanlarınca incelenerek bahsi geçen 

devşirme malzemelerin envanterlik bulunması durumunda, yerinde korunması ya da müzeye 

taşınabilmesi için rapor getirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.        
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