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KARAR 

 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 862 ada, 4 parsel sayılı, Sururi Abdi Dede Vakfı 

mülkiyetine ait, Mevlevihane ve müştemilatı niteliğinde, 4070.03m2 yüzölçümlü, herhangi bir sit 
alanında yer almayan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 28.12.1962 tarihli 

1992 sayılı kararı ile tescillenen, Mevlevihane, Giriş Kapısı ve bir adet mezar ile birlikte 12.05.1979 

tarih ve 11158 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, İstanbul II 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.07.2007 tarihli 1157 sayılı 
kararı ile Kasımpaşa Mevlevihane’sinin koruma grubu I olarak belirlenen ve rölövesi onaylanan,  

08.05.2007 tarihli 2619 sayılı kararı ile Kasımpaşa Mevlevihanesinin Şadırvan ve Dedegan odalarına 

ait kazı rölövesinin ve Mevlevihaneye ait restitüsyon projesi onaylanan, 11.06.2009 tarihli 2694 sayılı 
kararı ile Kasımpaşa Mevlevihanesine ilişkin rekonstrüksiyon projesinin uygun olduğuna, uygulamaya 

geçilmeden önce tesisat projelerinin Kurulumuza iletilmesine, 17.11.2017 tarihli 5842 sayılı kararıyla 

tesisat projelerinden bilgi alındığına, sunulan otopark projesini de içeren rekonstrüksiyon tadilat 

projesinin uygun olduğuna karar verilen, 22.02.2021 tarihli 9126 sayılı Kurul kararı ile parselde yer 
alan taşınmaza ait iletilen rekonstrüksiyon tadilat projesinin uygun olmadığına, parselin çevre 

düzenlemesi önerilerine ilişkin uygulamaya yönelik detay çizimlerinin ve Dedegan Hücrelerine ait 

yapılan kot düzenlemelerine ilişkin açıklayıcı bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar 
verilen, parselde bulunan Kasımpaşa Mevlevihanesi Rekonstrüksiyon 2016-2017-2018 Yılı 

Tamamlama ve Çevre Düzenleme İşi’ne ilişkin hazırlanan çevre duvarlarına ait rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projesinin incelenmesi talep edilen İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2021 
tarih 15219810-150.99-E.1851 sayılı yazısı, 09.03.2021 tarih E-15219810-150.99-30272 sayılı yazısı, 

05.03.2021 tarih 641884 kayıt numaralı uzman raporu okundu, 34.13.5906 numaralı işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

 
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 862 ada, 4 parseldeki çevre duvarlarının özgün 

niteliğini kaybetmesine rağmen Kasımpaşa Mevlevihanesi ile bir bütünlük arz etmesi nedeni ile 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, tescil fişinin uygun olduğuna, koruma grubunun II 
olarak belirlenmesine, sunulan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin uygun olduğuna, 

uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 22.03.2001 tarihli 680 sayılı 

ilke kararı gereğince müellif mimar sorumluluğunda, Vakıflar denetiminde yapılmasına, uygulamanın 
Kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına dair denetleme sorumlusu mimar ve Vakıflar tarafından 

hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

 

 
   


