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KARAR
İstanbul  ili,  Şişli  ve  Beyoğlu  ilçelerinde,  1731  yılında  I.  Mahmut  zamanında  yapılmış  olan

Taksim  Su  Sistemi  hakkında  İstanbul  II  Numaralı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını  Koruma  Bölge
Kurulunun 31.10.2008 tarih ve 2148 sayılı kararı,  Sultan Abdülaziz zamanında Terkos Gölü'nden su
teminine  dönük  çalışmalar  neticesinde  19.  yüzyıl  sonunda  inşa  edilen  Terkos  İsale  Hattı  hakkında
Kurulumuzun  16/10/2015  tarih  ve  3842  sayılı  kararı;  II.  Abdülhamit  Han  tarafından  1902  yılında
yaptırılarak halkın istifadesine sunulan Hamidiye Suları İsale Hattı hakkında Kurulumuzun 04.09.2013
tarih ve 1599 sayılı ve 20.01.2017 tarih ve 5197 sayılı kararları ile hatların korunması için gerekli bilgi
ve belgelerin istenmesi ve Kurulumuzun  01/06/2017 tarih ve 5484 sayılı kararında  “... yürütülmekte
olan  altyapı  çalışmaları  ve  yeni  yapılanma  uygulamaları  neticesinde  Tarihi  Terkos,  Hamidiye  ve
Taksim  Su  Yollarına  ait  mimari  öğelerin  tahrip  olmasının  önüne  geçmek,  farklı  kurumların
çalışmalarında gerekli koordinasyonu sağlamak ve tarihi su hatlarını korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı olarak tescil ve ilan etmek üzere, su yollarının geçtiği güzergahı gösteren sayısal ortamdaki
belgelerin ve bu belgelere dayanılarak halihazır üzerine işlenecek haritaların sayısal ve basılı ortamda
1/1000  ölçekte  3  (üç)  ay  içerisinde  hazırlanarak  Kurulumuza  iletilmesine” hükmedilen  Tarihi  Su
yollarına ilişkin, İSKİ Plan Proje ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 27/10/2017 tarih ve E.20170427693
sayılı,  25/12/2017  tarih  ve  E.20170653287  sayılı,  08/12/2017  tarih  ve  E.20170578903  sayılı  ve
11.07.2017 tarih ve E.20170297850 sayılı yazıları, Müdürlük raportörlerinin 17.04.2018 tarihli raporu
Sıra-324 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul ili, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde, tarihi su yollarına ait güzergahın gösterildiği 27 adet
paftada belgelenen (42-2, 48-2, 69-1, 74-1, 74-2, 74-5, 75-3, 76-5, 78-1, 78-2, 78-3, 78-4, 78-5, 79-1,
79-5, 81-1,  81-2,  81-3,  83-3,  83-5,  85-2, 85-3,  88-1,  89-1,  89-2,  89-3,  96-1 no'lu  paftalar)  Terkos,
Hamidiye ve Taksim Su Yolları'nın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescil  edilmesine, hattın geçtiği parsellerde her türlü inşai ve fiziki  uygulama öncesinde Kurulumuz
görüşünün alınmasına, su hatlarının mer'i planlara (Halıcıoğlu-Sütlüce Uygulama İmar Planı, Beyoğlu
ve Şişli  Piyalepaşa-Dolapdere  Bulvarları  ve Çevresi  Uygulama İmar  Planları)  işlenmesine,  tarihi  su
hatların  korunmasına yönelik,  ilgili  paftaların  İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi  Altyapı  Koordinasyon
Merkezi'ne ve ilgili idarelere iletilmesine; tespit ve ölçüm yapılmasının uzun sürdüğü ve bu aşamaya
kadar  güzergah  tespiti  yapılmamış  olan  tarihi  su  yollarının  belgelenmesine  yönelik  işlemler
tamamlandığında bütüncül çalışmanın Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


