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İstanbul İli, Şişli İlçesi, Paşa Mahallesi, 236 pafta, 1662 ada, 33 parselde  yer alan, İstanbul
II Numaralı  Kültür ve Tabiat  Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2009 tarih ve 2574
sayılı  kararı  ile söz konusu parseldeki Feriköy Su Pompa İstasyonu Yapılan Grubu korunması
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.09.2014 tarih ve 2573 sayılı kararıyla
33 parselde yer  alan tescilsiz 3,4 ve 5 numaralı  yapıların  söz konusu parsel üzerinde yer  alan
tescilli  taşınmazlara  zarar  vermeyecek  şekilde  yıkımının  uygun olduğuna, tescilli  taşınmazlara
ilişkin İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2009
tarih ve 2574 sayılı kadarıyla istenilen rölöve ve restitüsyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine,
Kurulumuzun 15.06.2015 tarih ve 3476 sayılı kadarıyla tescilsiz 1,2,3,4 ve 5 numaralı binaların
yıkılması sonucu oluşacak alana ilişkin iletilen avan projenin değerlendirilebilmesi için söz konusu
parselde  yer  alan  tescilli  taşınmazlara  ilişkin 30.04.2009 tarih  ve  2574 sayılı  Kurul  kararı  ile
istenilen  rölöve,  restitüsyon  projelerinin  ve  parselde  yer alan iki  adet  sarnıcın  eski  eser  olup
olmadığının  tespit  edilebilmesi  için  gerekli  bilgi, belgelerin Kurulumuza  iletilmesine,
Kurulumuzun 04.03.2016 tarih ve 4232 sayılı kararıyla parselde yer alan iki adet sarnıcın tescil
durumunun  değerlendirilebilmesi  için  Kurulumuzca yerinde incelemesinin  yapılmasına,  tescil
durumları  değerlendirildikten  sonra samıçlar  ve parseldeki tescilli  yapılan  ile  ilişkisini  gösterir
avan  projesinin  Müdürlüğümüze  iletilmesi durumunda konunun  Kurulumuzca
değerlendirilebileceğine  karar  verilen  kamu  mülkiyetindeki taşınmaza ilişkin,  iletilen  projenin
ivedilikle  değerlendirilmesinin istenildiği  İstanbul  Büyükşehir Belediye Başkanlığı  İstanbul  Su
Kanalizasyon  İdaresi  Genel  Müdürlüğü  Plan  Proje  Dairesi Başkanlığının 07.08.2015  tarih  ve
404084 sayılı yazısı ile sarnıca ilişkin fotoğraf tarın iletildiği aynı kurumun 13.11.2015 tarih ve
577583 sayılı yazısı,  Müdürlük uzmanlarının 10.02.2016 tarihli raporu K- 1086 numaralı işlem
dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Paşa  Mahallesi,  236  pafta,  1662  ada,  33  parselde  yer alan
taşınmaza  ilişkin  Kurulumuzca  12.05.2016  tarihinde  yerinde  yapılan  inceleme sonucunda;
parseldeki tescilli yapılar ve sarnıçların Terkos isale hattının Feriköy bölgesine uzanan kısmında
yer  aldığı  anlaştldığından  ve  iki  adet  sarnıcın  2863  sayılı  Yasantn  6.  maddesinde belirtilen
özellikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun
II olarak belirlenmesine, parseldeki tescilli yapılar ve sarnıçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projesinin  Kurulumuza  iletilmesine,  tescilli  yapılan  ve  sarnıçlar  ile  ilişkisini gösterir projenin
Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.
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