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İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, L-114 pafta, 2754 (eski: 1898) ada, 10
(eski:1-2) parsel sayılı, Şeretibbai Hassa Gaysuni Mehmet Efendi Vakfı ile Beyoğlu Belediyesi
ve Hasan El Müteferrika Bin Abdullah Vakfı’na ait, tapu kayıtlarında mescit ev türbe niteliğinde
olan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.11.1971 tarih ve 6074 sayılı
kararı  ile  Gaysuni  Mehmet  efendi  Camii  haziresinin  toprak  üzerinde  mezartaşı  bulunmayan
köşesinin, hafriyat  sırasında çıkacak mezar ve taşlarının hazirenin diğer kısmına taşınması ve
kalan kısmın tanzim edilmesi şartı ile kesilip yola verilmesinde mahzur bulunmayan, İstanbul I
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.05.1994 tarih ve 5596 sayılı kararı
ile rölövesi ve restorasyon projesi onaylanan, minare için “c” önerisi uygun bulunan, minarenin
mevcut orjinal kaidesinin aynen korunması ve taşıyıcı özelliğini yitirmiş olduğu belirtilen cami
duvarlarının  ise  sökülebileceği  belirtilen, 26.04.1995  tarih  ve  6650  sayılı  kararı  ile  yerinde
yapılan incelemede minare kaidesinin tamamen yıkıldığı ve yeni taşlarla imalat yapıldığı tespit
edilmiş  olduğundan  yıkan  ve  yıktıranlar  hakkında  yasal  kavuşturma  açılmasına,  inşaatın
durdurulmasına  karar  verilen  taşınmaza  ilişkin;  Müdürlük  uzmanlarının  25.03.2013  tarihli
raporunda  2754 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 (konut alanında kalan) ve 1/1000 (Kurul kararına
istinaden -kamulaştırma yapılmadan- dini tesis alanında kalan) planlarını iptal eden mahkeme
kararında  Gaysuni  Mehmet  Efendi  Cami’nin  tescil  kararı  olmadığının  da  gerekçelerden  biri
olarak  gösterilmesi  üzerine  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olduğunun  karara  bağlanarak
koruma  grubunun  belirlenmesi  gerekliliğini  konu  alması  üzerine  düzenlenen Müdürlük
uzmanlarının  25.03.2014 tarihli  raporu C-76 numaralı  işlem dosyası  eşliğinde okundu, ekleri
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, L-114 pafta, 2754 (eski: 1898) ada, 10
(eski:1-2)  parselde  yer  alan  ve  İstanbul  I  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma
Kurulunun 04.05.1994 tarih ve 5596 sayılı kararı ile rölövesi ile restorasyon projesi onaylanan
Gaysuni  Mehmet  Efendi  Cami’nin  korunması  gerekli  kültür  varlığı  olarak  tescilli  olduğuna,
koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar verildi.


