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KARAR
               İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 28 pafta, 137 ada, 1 parselde yer alan,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı  kararı ile
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, aynı karar ile belirlenen Eyüp Kentsel Sit Alanı
içinde  bulunan,  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Bölge  Kurulu’nun
09.05.2007 tarih ve 1032 sayılı  kararı  ile  Esbak Şeyhülislam Mustafa Efendi  Tekkesi’nin koruma
grubunun I olarak belirlenmesine ve ana yapıya ait rölöve ile düzeltmelerle restitüsyon ve restorasyon
projesinin  uygun  olduğuna  karar  verilen,  Vakıflar  Bölge  Müdürlüğü  mülkiyetine  ait  1  parselin
içerisinde  bulunan  taşınmaza  ilişkin  restitüsyon  ve  rekonstrüksiyon  projesi  ile  birlikte  7  ve  8
parsellerde  yer  alan  muhtes  yapıya  ilişkin  rölövenin  uygun  görüş  ile  Müdürlüğümüze  iletilerek
değerlendirilmesinin  talep  edildiği  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü  İstanbul  I.  Bölge  Müdürlüğü’nün
18.11.2015 tarih ve 885/29482 sayılı yazısı, yapılacak çalışmanın rekonstrüksiyon olduğu göz önünde
bulundurularak incelenmesi ve gerekli görülmesi halinde kazı izni verilmesinin talep edildiği Vakıflar
Genel Müdürlüğü İstanbul I. Bölge Müdürlüğü’nün 17.02.2016 tarih ve 117-3853/4942 sayılı yazısı,
dosyasında yer almayan eksik evrakların Müdürlüğümüze iletildiği Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı’nın
08.03.2016  tarih  ve  1136  sayılı  yazısı,  Müdürlük  uzmanlarının  15.03.2016  tarihli  raporu  A-4/2
numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
             İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Düğmeciler Mahallesi, 28 pafta, 137 ada, 7-8 parsellerde yer alan
muhtes  yapıya  ilişkin rölövenin bilgi  amaçlı  Kurul  arşivine alınmasına,  1 parselde yer  alan ahşap
taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince tescil edilmesine ve koruma grubunun II olarak
belirlenmesine, tescillenen ahşap yapı ve tescilli ihata duvarı arasında kalan alanda tescilli yapılara
zarar  vermeden  Müze  denetiminde  kazı  yapılabileceğine,  söz  konusu  taşınmaza  ilişkin  iletilecek
restitüsyonun  kazı  sonucu  elde  edilen  veriler  ve  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü  İstanbul  I.  Bölge
Müdürlüğü’nün 17.02.2016 tarih ve 117-3853/4942 sayılı yazısı ekinde iletilen Sanat tarihi raporunda
yer alan Süheyl Ünver’e ait olduğu anlaşılan Resim 3’ten elde edilen verilere göre hazırlanmasının
uygun olduğuna karar verildi.


