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KARAR

 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, 89 pafta, 
yeni  2234,  eski  3  ada,  17-18 parselde  kalan,  Gayrimenkul  Eski  Eserler  Ve Anıtlar  Yüksek 
Kurulu'nun  6.03.1960  tarih  ve  1299  sayılı  kararı  ile  İstanbul'un  deniz  kapılarının  birinin 
karşısında bulunançeşme, sebil, sübyan mektebi, ahşap tekke ve saireden müteşekkil külliyenin 
yıkılarak bu sahanın boşaltılması bilhassa şehre yeni gelen yabancıların dikkatini üzerine çeken 
ve pitoresk bir havası olan bu köşenin bile bile ortadan kaldırılması demek olacağından monte 
edilmek  üzere  evvelce  sökülmüş  bulunan  çeşme,  sebil  ve  sübyan  mektebiyle  birlikte  tekrar 
yapılmak üzere ahşap evinde sökülerek kaldırımı boşaltacak şekilde geri çekilmek sureti ile bu 
külliyenin muhafaza edilmesinin uygun olacağına karar verilen, İstanbul III Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 18.01.1990 tarih ve 1669 sayılı kararı ile   3 ada, 16-17-
18 parsellerde bulunan Emin Ağa Sebili, Haziresi ve halen çay bahçesi olarak kullanılan kısım 
için verilen projenin uygun olmadığına, yüksek kurulun 06.03.1960 tarih ve 1299 sayılı kararı 
doğrultusunda Külliyenin ihya edilerek hazırlanacak projesinin Kurulumuza getirilmesinden ve 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünce değerlendirilmesinin temin edilmesine karar verilen, İstanbul I 
Numaralı  Kültür ve Tabiat  Varlıklarını  Koruma Kurulunun 07.07.1999 tarih  ve 10940 sayılı 
kararı ile 3 ada, 16-17 parsellerde yer alan Mehmet Ağa Sebli yanında 18 parseldeki boş alanın 
korunması  gerekli  kültür  varlığı  yapının  algılama  alanı  olması  nedeniyle  yapılanma 
olamıyacağına, bu nedenle iletilen avan projenin uygun olmadığına, bu alanın ancak açık alan 
olarak  kullanılabileceğine  karar  verilen,  İstanbul  I  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını 
Koruma Kurulunun 17.06.2002 tarih  ve 14058 sayılı  Kararı  ile  3  ada,  18 parseldeki  tescilli  
(Çakır  Ağa Tekkesi  arsası)  kültür  varlığına  ait  bulguları  belgeleyerek  çalışmalar  yapılmadan 
herhangi  fiziki  ve  inşai  müdahalede  bulunamayacağına  karar  verilen,  İstanbul  II  Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.08.2013 tarih ve 1584 sayılı kararı ile 3 ada 
içerisinde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
17.06.2010 tarih ve 3571 sayılı kararı ile rekonstrüksiyonun yapılmasına karar verilen, İstanbul 
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.06.2010 tarih ve 3571 
sayılı  karar  ile  3  ada,  17-18  parsel,  Çakır  Dede  Tekkesi  ve  Çakır  Dede  Mektebi,....tescilin 
devamına, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, İstanbul 
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.12.2007 tarih ve 1452 
sayılı kararı ile 3 ada, 16-17-18 parsellerde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler v e Anıtlar 
Yüksek  Kurulu'nun  6.03.1960  tarih  ve  1299  sayılı  kararında;  İstanbul'un  deniz  kapılarının 
birinin  karşısında  bulunançeşme,  sebil,  sübyan  mektebi,  ahşap  tekke  ve  vs  den  müteşekkil 
külliyenin  yıkılarak  bu sahanın  boşaltılması  bilhassa  şehre yeni  gelen  yabancıların  dikkatini 
üzerine  çeken  ve  pitoresk  bir  havası  olan  bu  köşenin  bile  bile  ortadan  kaldırılmasıdemek 
olacağından monte edilmek üzere evvelce sökülmüş bulunan çeşme, sebil ve sübyan mektebiyle 
birlikte tekrar yapılmak üzere ahşap evinde söklerek kaldırımı boşaltacak şekilde geri çekilmek 
sureti  ile  külliyenin  muhafaza  edilmesi  uygun  olacağına  karar  verilen,  ancak  Kurulumuz 
arşivinde söz konusu yapıların ve hazirelerin korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline 
ilişkin karara rastlanmayan Sebil, çeşme, sübyan mektebi ve ahşap tekke ile hazirenin korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tesciline, yapıların koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 3 ada, 
16-17  parsellerde  bulunan  Sebil,  çeşme  ve  hazireye  ait  iletilen  rölövenin  uygun  olduğuna; 
dosyasında bulunan belgeler ile iletilen restitüsyon raporunda belirtilen belgelere göre yapılan 
restitüsyonun   uygun   olduğuna  ancak  uygulama   sırasında    ortaya    çıkabilecek   yeni   bilgi
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belge veya veriler doğrultusunda revize edilebileceğine; restitüsyona göre hazırlanan restorasyon 
projesinin  uygun  olduğuna; restorasyon  sırasında  önerilen  cephe  temizliği,derzlerin 
doldurulması, tamamlama vb. uygulamaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama 
ve  Denetim  Müdürlüğü  bünyesinde  oluşturulan  Konservasyon  Laboratuarı  veya  İstanbul 
Restorasyon  ve  Konservasyon  Laboratuar  Müdürlüğünden  alınacak  rapor  doğrultusunda  ve 
çeşmeler konusunda uzman bir sanat tarihçisi denetiminde yapılabileceğine;  daha önce Kurul 
kararları ile restitüsyonu ve rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, 
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.1993 tarih ve 
4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit Alanı içinde bulunan, güncel mülkiyet bilgilerinde 
ahşap tekke ve müştemilatı ve altında iki dükkanı olan ahşap ev niteliğinde olan çakır dede vakfı 
mülkiyetine  ait;  Çakırdede Cami,  Tekke ve Mektebi'nin ihya  edilerek tasvuuf müzesi  olarak 
kullanılması ile restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin elde edilmesi amacı ile  “İstanbul 
Büyükşehir  Tasavvuf  Müzesi  Projesi”  Hizmet  Alım İşi  19.11.2014 tarih  ve 471 sayılı  İhale 
Komisyonu Kararı ile Artlite Mimarlık Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ne  ihale edildiği 
ve iletilen  restitüsyon projesi  ile  A3 albümünün Kurulumuzca değerlendirilmesi  talep  edilen 
İstanbul Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı Kültür Varlıkları  Daire Başkanlığı Kültür  Varlıkları 
Projeler Müdürlüğü'nün 30.04.2015 tarih ve 18399439-934-1865/390089 BN=595 sayılı yazısı, 
sözleşme,  imardurumu,  kot-kesit  belgesi,  aplikasyon  krokisi,  Harita  Plan  Örneği,  Mülkiyet 
Durumu'nun  iletildiği  ilgilisinin  07.05.2015  tarihli  başvurusu,  Müdürlük  uzmanlarının 
18.05.2015  tarih  ve  376  sayılı  raporu  S-1  numaralı  işlem dosyası  eşliğinde  okundu,  ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda:

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, 89 pafta, 
yeni 2234, eski 3 ada, 17-18 parselde yer alan sıbyan mektebi ile  ahşap tekke arasında bulunan 
(restitüsyon  projesinde  harem  binası  olarak  adlandırılan)  ahşap  yapıların  I.  grup  korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  bu ahşap yapılar ile birlikte sıbyan mektebi ve 
ahşap tekkeyi içeren restitüsyon projesinin uygun olduğuna karar verildi.


