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İstanbul  İli,  Şişli  İlçesi,  Feriköy  Mahallesi,  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını
Koruma  Bölge  Kurulu'nun 30.04.2009  tarih  ve  2574  sayılı  kararı  ile  tescil  edilen,  Kültür  ve  Tabiat
Varlıklarını  Koruma  Yüksek  Kurulu'nun  05.11.1999  gün  ve  660  sayılı  ilke  kararına  göre  hazırlanacak
rölövesinin ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, İstanbul II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.04.2011 tarih ve 4431 sayılı kararıyla taşınmazda can ve
mal  güvenliği  açısından  gerekli  önlemlerin  alınmasına,  rölöve,  restitüsyon,  restorasyon  ve  güçlendirme
projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 22.12.2016 tarih ve 5084 sayılı kararıyla
iletilen rölövenin ve restitüsyon projesinin uygun olduğuna, taşınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat
Varlıklarını  Koruma  Yüksek  Kurulu'nun  05.11.1999  gün  ve  660  sayılı  ilke  kararı  gereği  I  olarak
belirlenmesine karar verilen,  Kurulumuzun 26.05.2017 tarih ve 5443 sayılı  kararında; “...151 pafta, 1012
ada, 7 parseldeki tescilli Terkos Su Şatosu'nun arkasında bulunan tescilsiz yapının 1925 tarihli Pervititch
Haritası'nda  mevcut  olduğu  anlaşıldığından,  tescilsiz  yapı  ve  üzerindeki  betonarme  su  kulesinin  yıkım
talebinin, yapının rölövesinin ve betonarme su kulesinin yapıya ne zaman ve ne şekilde eklendiğini açığa
kavuşturacak sanat  tarihi  raporunun iletilmesinden sonra  değerlendirilebileceğine,  su  kulesinden kopan
parçaların can, mal ve çevre güvenliğini tehdit ettiği anlaşıldığından, bu süre zarfında ivedi önlemlerinin
ilgilisi ve belediyesince alınmasına ihtiyaç olduğunun ilgilerine hatırlatılmasına...”  denilen,  Kurulumuzun
14.08.2017 tarih ve 5643 sayılı kararında “…iletilen restorasyon projesinin uygun olmadığına, asansör ve
ıslak hacimler yeniden düzenlenerek hazırlanacak restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine ayrıca
aynı  parselde  Terkos  Su  Şatosu'nun  arkasında  bulunan  tescilsiz  yapıya  ilişkin  sanat  tarihi  raporunun
Kurulumuzun 26.05.2017 tarih 5443 sayılı kararı gereğince ivedilikle Kurulumuza iletilmesine…” denilen,
mülkiyeti İSKİ'ye ait, 151 pafta, 1012 ada, 7 parselde yer alan betonarme ayaklı su deposuna ilişkin iletilen
sanat tarihi raporunun incelenerek yıkımına ilişkin iznin Kurul tarafından değerlendirilmesinin talep edildiği
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje
ve Yatırım Dairesi Başkanlığı’nın 18.01.2018 tarih ve E.20180033455 sayılı yazısı, Müdürlük uzmanlarının
03.04.2018 tarihli raporu S-1 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Feriköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İSKİ'ye ait, 151 pafta, 1012 ada, 7
parselde  yer  alan  ve  betonarme  su  kulesi  altında  bulunan  çokgen  formlu  yapının  2863  sayılı  yasanın
6.maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tescil edilerek koruma grubunun II olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanacak rölöve, restitüsyon
ve  restorasyon  projelerinin  değerlendirilmek  üzere  Kurulumuza  iletilmesine,  taşınmaz  üzerinde  bulunan
betonarme su kulesinin nasıl  ve ne şekilde yıkılacağına yönelik hazırlanacak teknik raporun Kurulumuza
iletilmesinden sonra yıkım hususunun değerlendirilebileceğine karar verildi.


