
istanbul ili, Şişli il9esi, Merkez Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, l5l paft4 l0l2 ada, l3 parselde

bulunan, İstanbul nuyiı<şetıir Belediyesi mülkiyetine ait, tapuda Duvarla Çevrili Su Hazinesi vaslflr, l480,50

m, yüzöİçümlü, istanLul İ Numaralı Kultür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.|1.1995 taih ve 729|

,ufı, ı."rn1., ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, İslanbul Il Numaralı Kültür ve Tabiat

Varıık|arını Koruma Bölge Kurulunun 19.08.2009 taİih Ve 2830 sayılı kararı ile samıcın tamamen ortaya

çıkarılması için ilgili Müie denetiminde kazı yapılmasına, kazı sonrası hazırlanacak rölöve ve restitüsyonun

İletilmesine ," ı"],nıı-,n otopark kullanımından arındırılmasına, İstanbul lI Numaralı K0ltür Vailıklaiını
Koruma Bölge Kuİulunun 01.06.20l ? tarih ve 5484 sayılı kararı ile otoparktan arındtrılmasına, |6.06.2017 tarih

ve 554l sayilı kararı i|e 3 ay içinde oıoparktan arındırılmasına, aksi halde 2863 sayılı yasanın 65. maddesi

geregince yasal işlem başlatılacagının ilgiİi kurumlara hatır|atılmasına, l7.1 1.2O l7 tarih ve 5837 saYılı kararı ile

irş,ri.-,n otopaı"ı.tan aıındırıldigına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığ, Prl4 Yönetimi Daire

naşı<anılgı Emiat vüdürltiğünün l7.08.20l7 tarih ve l63549 saylh, Kültür Varlıklan Daire Başkanlığı Koruma

Uyiulam-a ve Deneıim Müdürlüğünün l ?.l0.201? tarih ve 202762 sayılı,Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası

zuÜta vıiaurıugtınün l7.10.20a7 tarih ve 202373 sayılı yazılarından bitgi alındığına; tarihi Terkos Suyunun bir

parçası olan şişİ Su Deposuna ait rölöve ve restitUsyon projelerinin Kurulumuza ilelilmesine, 09.1 1.20l8 tarih

," otıı .uy,ı, kararı iüe iöıövesinin ve restiıüsyon projesinin ivedilikle Kurulumuza iletiImesine; parselde park

düzenlemeİi yapılması ve koruma alanı sınırının belirlenmesi taleplerinin, söz konusu projeIerin Kurulumuza

iletilmesi soniasında değerlendirilebileceğine; parselin otopaıktan ivedilikle arındırılmasına Ve otopark olarak

kullanımının engellenmisine; 2863 sayıh yasanın 6l. Maddesine göre Koruma Bölge Kurulu _kararlarına
uymanın yasal blr zorunluluk olduğunun ilgililerine hatırlatı|masına, 07 .07 .2020 tarih ve 8463 saYllı kararı ile

ıolz uaİ l3 parselde yer alan samıç (su deposu) yapısı için önceki Kurul kararlan ile istenen rölövenin ve

restitüsyonun İletilmesine, parselin l ay içinde otoparktan arındırılmasına ve vaz iyet planında belirtilen alanlarda

yapılması istenen sondaj ialebinin 2163 sayılı yasaya göre uygun olduğuna, Sondajln MüZe denetiminde

yapıımasın4 29.Og.2020 tarih Ve 87l4 sayıh kararı ile l0l2 ada, l3 parselde yer alan samıç (su deposu) yaplsı

İçin onceı<i Kurul kararlaıı ile istenen rölövenin ve restitüsyonun 6 ay içerisinde Kurulumuza ileıilmesine,

parselin l ay içinde otoparktan arındırılmasına, aksi halde suç duyurusunda bulunulacağının _ilgilileıine
İıaırlatılmasına, 

'l2.1 
l .202b tarih ve 885O sayılı kararı ile sarnıç (su deposu) yapısının Kurulumuzun 29.09.2020

tarih ve 8714 sayı|l karaıı gereği parselin ivedilikle otoparktan arındırılmasın4 anılan Kurul karan gereği

rölövenin ve restİtüsyonun Krruİumuru iletilmesine karar verilen taşınmaza i|işkin sarnıcın üstünün otopark

faa|iyetinden arındırı[mış oldugu ve şikayet konusu durumun ortadan kalktığının bildirildiği İstanbul BüYükŞehir

Beleİiye Başkanlığı Kiiİtur Vİrlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü'nün l6_02.202l

ıariıı vi p- ı s:qs+ı9-934_BK No:394-iBB No:28764 sayll yaz ısı, Söz konusu otopaıkın kapısının kilitli olduğu

ve yerin boş olduğunun belirtildiği Şişli Belediye Başkanlığı Yapı KontloI Müdürlüğü'nün 16.02.202l ıarih ve

67635730-i |5.o2.0l-F,.l2g?18 sayılı yazısı, |7.03.202'| tarih ve 664893 ewak kayıt numaralı uzman raporu

okundu, 34.35.728 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

KARAR

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Merkez Mahallesi, l5l paft4 l0l2 ad4 l3 parselde yer alan samıç yapısıntn

koruma grubunun "I" (bir) olarak belirlenmesine, Kurulumuzun |2.| 1.2020 tarih ve 8850 sayılı karaıı

kapsamında söz konusu samtcın üstündeki olopark faaliyetinden arındınlmış olduğu anlaşıldığından uygulama

sonuçunun uygun olduğuna, 29-09.2020 tarih ve 8714 saytIı Kurul karaıı ile rölövenin ve ıestitilsyonun 6 ay

içerisinde Kurulumuza iletilmesine hükııedildiğinden Kurul kararı gereğinin ivedilikle yerine getirilmesine, l3
parse ldeki korunması gerekli kültür varlığı yapının korunma alanının; 2863 sayılı Yasanın 8. Maddesi ve

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sitlerin Tespiti Ve Tescili Hakkında Yönetmelik' in 7. Maddesi kapsamında; l0l2
ada, 14,3 3, 52 ve 54 parseller olarak belirlenmesine, söz konusu parsellerde her türlü inşai ve fiziki müdahale

öncesinde kuruldan izin alınmasına, k sinde kalan paısellerin tapu ve fen klasörlerindeki ilgili
hanelere ilgili tap
verildi-

u ve kadastro müdürl a alanında kalmaktadır" şerhi düşülmesine karar
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