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İstanbul İli, Kağıthane ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 2195 parselde bulunan, Terkos Gölü'nden
başlayıp Feriköy ve Suriçi'ne kadar uzanan ve 19. yüzyılda inşa edilen  Kurulumuzun 16/10/2015 tarih ve
3842 sayılı kararında “... Eyüp, Kağıthane ve Şişli İlçelerinden geçen kesimlerinde her türlü inşai ve fiziki
uygulama  öncesinde  Kurulumuz  görüşünün  alınmasına,  Eyüp  İlçesi,  Işıklar  Köyünde  bulunan  İBB
Kompostlaştırma ve Geri  Kazanım Tesisi'nin arkasında yer  aldığı  tespit  edilen yapı  kalıntısının 2863
sayılı  yasanın  6.  maddesinde  belirtilen  özellikleri  taşıdığından  taşınmaz  kültür  varlığı  olarak  tescil
edilmesine, yapı kalıntısının kadastral ve mer'i plan durumlarına ilişkin bilgi ve belgeler ile aplikasyon
krokisinin  ve  yapının  rölöve,  restitüsyon  projelerinin  Belediyesince,  Terkos  İsale  Hattı'nın  Eyüp,
Kağıthane ve Şişli ilçelerinde ayakta kalan ve tahrip olan sifon, tünel ve galerilerin tespitinin yapılarak
İSKİ  Genel  Müdürlüğünce  ve  tesciline  yönelik  her  türlü  bilgi-belgenin  ve  kurum görüşlerinin  ilgili
kurumlarca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine”, 13/11/2015 tarih ve 3912 sayılı  kararında “Terkos
İsale Hattı çevresinde 100'er metrelik koruma bandı oluşturulmasına ve bu alan içinde taş ocağına ilişkin
her türlü inşai uygulamanın durdurulmasına,...”, 18/03/2016 tarih ve 4274 sayılı kararında “... tescillenen
Işıklar Köyü, İBB Kompostlaştırma ve Geri Kazanım Tesisi'nin arkasında yer alan Terkos İsale Hattına
ait yapı kalıntısına 25m mesafenin koruma alanı olarak belirlenmesine,...” hükmedilen Terkos İsale Hattı
kalıntısına ilişkin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 314184 sayılı
yazısı, Müdürlük  raportörlerinin  31.08.2016  tarihli  raporu  34.19.267  (E.S-2)  numaralı  işlem dosyası
eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli,  Kağıthane ilçesi, Hamidiye  Mahallesi,  2195 parselde bulunan Terkos İsale Hattı
kalıntısı 19. yüzyıla tarihlendiğinden korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma
grubunun I  olarak belirlenmesine,  tarihi  kalıntıda güvenlik önlemlerinin ilgili  kurumlarca alınmasına,
güvenliğinin sağlanabilmesi için kalıntıya 5m mesafede ve sergilenmesine mani olmayacak yükseklikte
istinat  duvarının  KUDEB  denetiminde  yapılarak  tarihi  hattın  koruma  altına  alınmasına,  Karayolları
Bakım Atölyesi'ne ait yol ile tarihi hattın çakıştığı kesimde İSKİ koordinasyonunda ve müze denetiminde
tespit  çalışması  yapılmasına,  herhangi  bir  kalıntıya  rastlanması  durumunda uygulamanın  durdurularak
Kurulumuza  bilgi  verilmesine,  5m  mesafe  dışında  uygulama  yapılmasında  sakınca  olmadığına,
25.03.2016 tarih ve 4305 sayılı  Kurulumuz kararına yönelik işlemlerin gerçekleştilebilmesi  için İSKİ
Genel Müdürlüğü'nce Tarihi Terkos İsale Hattı'na 25m, 50m, 75m ve 100m koruma bantları oluşturularak
sayısal ortamda Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne ivedi olarak iletilmesinin sağlanmasına karar verildi.


