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ÖZET 

Terkos Su Pompa Ġstasyonu, 1883 yılında Fransa‟dan getirilen mühendis, mimar ve 
ustalarca yapılmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son dönem sanayi yapılarından olan 
Terkos Su Pompa Ġstasyonu, döneminin özgün yapılarındandır. 

Yapı, aynı zamanda Ġstanbul‟un içme suyunu temin etmek gayesiyle kurulan ilk pompa 
istasyonu olma özelliğine de sahiptir. Fransızlar tarafından kurulan Terkos ġirketi ile 
Ġstanbul‟a Terkos gölünden basınçlı su verilmeye baĢlanması ile birlikte Ģehrin önemli alt 
yapısal geliĢmeleri yaĢaması aynı dönemlere rastlar. 

Terkos Su Pompa Ġstasyonu‟nda bulunan ve kızgın buhar enerjisiyle çalıĢan Fargo buhar 
pompalarının imalatı ve montajı Fransız Ģirketi tarafından yapılmıĢ olup 3 grup, 6 adet pompa 
1883-1885 yılları arasında devreye alınmıĢtır. Bu pompalara bağlı olarak Terkos çıkıĢında 
bulunan  3 x Ø600‟lük hat Fransız Ģirketi tarafından inĢa edilmiĢtir. Buhar pompalarını 
çalıĢtırmak için kullanılan yüksek kalorili kömür Zonguldak‟tan temin edilmiĢtir. Fargo marka 
buhar pompaları 1‟er grup 100HP gücündedir. Maksimum su basma yüksekliği 127 m., 
günlük kapasiteleri ise 11.000 m³ „tür. Bu pompalar üç grup olarak tesis edilmiĢ olup günlük 
toplam kapasiteleri 33.000m³ „tür. 

Bölüm 1‟de çalıĢmanın amaç ve yöntemleri ele alınmıĢtır. 

Bölüm 2‟de Ġstanbul‟un yakın çevresinin tarihi ve coğrafi özellikleri anlatılmıĢtır. 

Bölüm 3‟de tarihsel süreç içerisinde Ġstanbul suları hakkında bilgi verilmiĢtir. Bu bölümde 
Osmanlı döneminden önceki ve Osmanlı dönemi su tesisleri hakkında kısa açıklamalar 
yapılmıĢtır. 

Bölüm 4‟te yapının tanımı plan özellikleri, strüktürel özellikler, malzemeler, malzeme ve 
yapım tekniği özellikleri baĢlıkları altında yapılmaktadır. 

Bölüm 5‟te çeĢitli araĢtırmalar sonucu elde edilen bilgiler ve rölövenin doğrultusunda Terkos 
Su Pompa Ġstasyonu‟nun restitüsyonuna ait düĢünceler anlatılmaktadır. 

Bölüm 6‟da yapıya ve çevresine uygun yeni fonksiyon verilmesi önerilmektedir. 
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SUMMARY 

Terkos Pump Station was built in 1883 by engineers,architects and stunts who was invited 
from France. One of the industrial buildings of Ottoman last period, Terkos Pump Station has 
the period‟s original architectural form and details. 

In addition to this, the building has the feature of being the first pump station that had a 
purpose to bring drinking water to Istanbul. With the establishment of Terkos Company by 
french entrepreneurs, there were important infrastructural developments in Istanbul at the 
same period. 

Fargo steam pumps that work with steam power were producted and assembled by the 
French Company in Terkos Pump Station, and started to run at 1883-1885 which composed 
of 6 pieces of 3 groups. The waterline that connected with the pumps which producted by the 
French Company, were 3 lines that had  Ø600 width. High quality coal were provided from 
Zonguldak to run steam pumps. One of the Fargo steam pumps has the power of 100HP. 
The water that was pumped by the machines had reached 127m. peak, and daily capacity of 
one group of pumps was 11.000 m³. There was three groups of pumps and their total daily 
capacity was 33.000m³. 

Part 1, deals with objectives and methods of the study. 

In part 2, historical and geographical characteristics of Istanbul environment is summarized. 

In part 3, water sources of Istanbul are explained throughout history. In this part, there are 
also explanations about water related structures in Istanbul, both in pre-Ottoman and 
Ottoman periods. 

In part 4, definition of the building is made by plan features, structural features, materials and 
technical features. 

In part 5, information which comes from results of researchs and survey are concluded and 
aredirected for restitution work. 

In part 6, suitable new function is given to the building and its environment. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

İstanbul, coğrafi konumu nedeniyle çeşitli imparatorlukların yüzyıllar boyu yaşamlarını 

sürdürdükleri önemli bir merkez olmuştur. Ancak denizlerle çevrili olmasına rağmen, 

çevresinde yeterli miktarda tatlı su kaynağının bulunmaması şehrin önemli sorunlarından 

biri olmuştur. Şehrin her döneminde su sağlamak amacıyla dönemin teknolojisine bağlı 

olarak, tesisler kurulup şehre su getirilmiştir. Bu suyollarının tarihi Geç Roma dönemine 

kadar uzanır. Bizans döneminde su toplama ve biriktirmek amacıyla sarnıçlar, Osmanlı 

döneminde de büyük isale hatları ve dağıtım şebekeleri yapılarak, şehrin su sistemi 

dönemin teknolojisine bağlı olarak genişletilmiştir.  

Ancak 19. yy.‟a gelindiğinde şehrin artan nüfusu mevcut su kaynaklarını ve sistemini 

yetersiz kılmıştır. Aynı yüzyılda batı ülkelerinde geliştirilen  buhar makineleri, endüstrinin 

her alanında olduğu gibi su pompalama amacıyla da kullanılmaktaydı. Bu sayede hem 

suyun doğal eğimle iletilmesine bağlı kalmaktan kurtulunmuş, hem de şehre çok daha 

yüksek miktarda su aktarılmış oluyordu. 

1.1 Amaç 

Osmanlı İmparatorluğu‟nda 18.yy‟ın ikinci yarısından itibaren batılılaşma etkisiyle 

modern sanayinin gelişmesi sürecinde Avrupa‟dan, özellikle Fransa‟dan, makineler, yapı 

planları, işletmeciler, mühendis ve işçiler getirtilip sanayi binaları yaptırılmıştır. 1883 

yılında yapılan Terkos Su Pompa İstasyonu, mimari özellikleri, sanayi tarihimiz hakkında 

taşıdığı ipuçları ile korunması ve özgün şekliyle sonraki yıllara aktarılması gerekliliği 

tartışılmaz bir sanayi yapısıdır. 

Geleneksel su sistemlerinden basınçlı su sistemlerine geçişte başlangıç noktası olan 

Terkos Su Pompa İstasyonu hakkında yeterli araştırma ve çalışmanın, rölöve ve 

restitüsyon çalışmalarının yapılmamış olması tez konusu seçilmesinin başlıca 

nedenlerindendir. 

Bu çalışma, yapının tüm özellikleri gözönünde bulundurularak, mevcut durumunun 

belgelenmesi, bozulmaların tespit edilmesi, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
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hazırlanarak gerekli tarihsel ve teknik incelemelerin yapılması aşamalarından 

oluşmaktadır.  

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Tez konusu, 19.yy Osmanlı Dönemi sanayi yapılarından Terkos Su Pompa 

İstasyonu‟nun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ile, kullanımı 

ve korunması ile ilgili önerilerin geliştirilmesini içermektedir. 

Yapının tez konusu olarak seçilmesinin nedeni binanın Türkiye‟nin sanayi tarihinde 

önemli bir yerinin olmasına rağmen günümüze dek koruma anlamında ciddi ve sistemli 

bir çalışma ve müdahalenin yapılmamış olmasıdır.  

Kaynak araştırması için öncelikle yapının, yapıldığı dönemlere ait belge ve çizimlerinden 

günümüze ulaşanlar elde edilmiş, bu şekilde özgün donanım ve yapısal verileri 

değerlendirilerek, binanın zaman içerisinde geçirdiği form ve fonksiyon değişiklikleri ile 

bozulmaların daha iyi anlaşılıp doğru çözüme ulaşılması amaçlanmıştır. Bunun yanısıra 

19.yy su pompa istasyonları hakkında, yapı ve çevresi ile ilgili tarihsel araştırmalarla 

beraber, İstanbul‟daki geleneksel su pompa istasyonları incelenmiştir. Tezin 

hazırlanmasına ışık tutacak bu araştırmalar sonucunda, yapı hakkında gerekli veriler 

elde edilmiş ve bu verilerle yapının restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması 

hedeflenmiştir. 

Yapının mevcut durumu fotoğraflarla belgelenerek rölöve çalışmalarına başlanmıştır. 

Ulaşılan kaynakların da yardımıyla, yapının geçirmiş olduğu değişim ve ekler 

belirlenebilmiştir.  

1.3 Tarihsel Araştırma 

Yapılan literatür araştırmasında çeşitli özel ve devlet kütüphanelerinden yararlanılmıştır. 

Restitüsyon aşamasını yönlendirmeye yetebilecek zenginlikte belgeler elde edilebilmiştir. 

Bunun yanısıra, İTÜ Mimarlık Fakültesi Kitaplığı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon 

Anabilim Dalı Kitaplığı, Yapı Endüstri Merkezi Kitaplığından faydalanılmıştır. Ayrıca 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Arşivi‟nden ve İSKİ Terkos İşletmesi‟nden de faydalı 

veriler elde edilmiştir.  
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İnternet üzerinden dünya üzerinde çeşitli bölgelerde bulunan, çalışmaya örnek 

oluşturabilecek, dönemdeş su pompa istasyonlarının teknolojileri, günümüzdeki 

korunmuşlukları ve nasıl değerlendirildikleri ile ilgili kaynaklara ulaşılmıştır. 

İnternet üzerinden ulaşılan Osmanlı arşiv belgeleri, su tesislerinin yapım ve işletim 

sürecinin o dönemin yapısıyla şekillenişine, çağdaş bir isale hattının şehir yaşantısına 

etkisine, Terkos ve çevresinin endüstrileşme çabasının savaş ve yaşanan iç 

huzursuzluklarla nasıl bir etkileşimde bulunduğuna; kısaca Terkos Su Pompa 

İstasyonu‟nun kuruluş macerasına ışık tutmuştur.  
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BÖLÜM 2. 19.YY’DA İSTANBUL’UN GELİŞME BÖLGELERİ 

Tarihsel araştırma sırasında özellikle Doğan Kuban‟ın, “İstanbul‟un Tarihi Yapısı” isimli 

eseri, Semavi Eyice‟nin “Tarih İçinde İstanbul ve Şehrin Gelişmesi” makalesi başta 

olmak üzere çeşitli kitap ve makalelerden yararlanılmıştır.  

İstanbul, M.Ö. 7.yy‟da Byzantion adıyla kurulmuş ve tarih boyunca büyükşehir, kültür ve 

ticaret başkenti olma özelliklerini korumuştur. Önceleri Suriçi‟nde yerleşim gösteren kent 

yerleşimi 16. yy‟dan itibaren Beyoğlu, Galata, Üsküdar, Kadıköy kıyılarını da içine 

almıştır. Özellikle 18.yy‟dan itibaren Suriçi‟nde ciddi tahribata sebep olan yangınlarla 

beraber kentin ulaşım sorununun da ele alınması ve bu konuda çalışmalar yapılması 

kentin gelişimini yönlendirmiştir. [17, s.313] 

Topkapı Sarayı dışındaki bölgeleri tercih eden padişahların ilki II. Mahmut‟tur. Sultan 

Abdülmecit döneminde Dolmabahçe Sarayı‟nın yapılması, İstanbul‟un kentsel tarihinde 

dönüm noktası olmuştur. Kanuni döneminden 19.yy‟a kadar ele alınmamış olan su 

sorunu, 1839 yılında II.Mahmud tarafından yaptırılan Bend-i Cedid (Yeni Bent) ile önemli 

ölçüde giderilmiştir. 

II. Abdülhamid döneminde de, ticarete verilen önem nedeniyle, liman tesisleri ile 

demiryolu sistemine ilişkin altyapı tamamlanmıştır. İstanbul iskelesi 1892‟de, Galata‟daki 

liman 1895‟te, Sirkeci‟deki daha küçük iskele 1900‟de tamamlanmıştır. Haydarpaşa 

liman tesisleri ise 1899-1903 yılları arasında bitirilmiştir. [17, s.361] 

Kent ölçeğini değiştiren bir başka önemli etken ise İstanbul‟da 18.yy‟ın ikinci yarısından 

itibaren modern askeri kurumların o günkü kent içi alanlarının dışına veya sınırına inşa 

edilmesidir. Büyük boyutlu ve görkemli olan bu yapılar, kentin görünümünü de 

değiştirmiştir. [17, s.327] 

Galata, Pera yönünde Şişli‟ye doğru gelişen İstanbul şehrinin, kent yapısında 

dönüşümler sağlayan, özellikle de Şişli‟nin gelişmesinde önemli bir etken olan, büyük 

askeri kışlalar 19.yy‟da inşa edilmiştir. Beyoğlu'nun kuzeye Şişli‟ye doğru gelişmesinde 

Maçka, Taşkışla ve Mekteb-i Hayriye gibi önemli askeri tesislerin rolü büyük olmuş, 

yerleşmeler ilk kez bu tesislerin çevresinde başlamıştır. Eski kent dışında, yoğun 

yerleşmelerden uzak yapılan bu yapılar kentin gelişme yönlerini de belirlemişlerdir. Bu 
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dönemde İstanbul‟daki seçkin ailelerin, levantenlerin, elçiliklerin Boğaziçi‟nde 

yerleşmeye başlaması ve özellikle hiçbir dönemde olmadığı kadar çok, saraylar ve 

köşklerin yine Boğaziçi‟nde yapılması, kentin gelişiminin bu bölgeye yönelmesine neden 

olmuştur. 

19.yy‟da bankaların, apartmanların, tiyatroların, restoranların, modern okulların, 

imparatorluk saraylarının, tramvay yollarının, tünelin yapılması ve vapur seferlerinin 

düzenli hale getirilmesiyle İstanbul‟un çehresi bütünüyle değişmişti. Galata, Beyoğlu, 

Boğaz kıyıları, Sirkeci, Kadıköy ve İzmit‟e doğru Anadolu kıyıları, 19.yy sonu 

göreneklerini yansıtan kozmopolit İstanbul‟u oluşturmaya başlamışlardır. 

18.yy‟da Lale Devri‟yle başlayan ve 19.yy boyunca devam eden batıya açılma ve 

batılılaşma olgusunun Osmanlı mimarlığındaki değişimlerinden birisi; ortaya çıkan 

kentsel ölçek, bir diğeri de kentin mimari çehresini bütünüyle değiştiren sanatsal 

üsluptur. Her ikisi de Fransız kaynaklıdır ve Fransız mimarlar , mühendisler, askerler ve 

sanatçılar tarafından ülkeye getirilmiştir. II.Mahmud tarafından desteklenen Avrupa 

kaynaklı sanat üsluplarını, onu izleyen diğer sultanlar da benimseyip sürdürmüşlerdir. 

[17, s.347] 

Avrupa ülkeleri 19.yy‟ın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu‟nun sosyo-

ekonomik gelişmesini, yaptıkları ticaret anlaşmaları, dış borçlar, Düyun-u Umumiye 

İdaresi, demiryolu şirketleri gibi imtiyaz tanınan girişimlerle denetim altında tutmuşlardır. 

Böylece kent parçalarının modern bir anlayış içerisinde düzenli gelişiminin 

sağlanmasında, yol, kanalizasyon, su gibi kamu altyapı hizmetlerinin dağıtımında 

etkinlikleri fazladır. [2, s.900] 

Sanayi devrimi sonrası yerli atölye ve üretim birimlerinin sistem ve teknolojilerinin, 

Avrupa‟da yaratılıp geliştirilen çağdaş sanayi birimlerine yerini bırakması sırasında, 

özellikle erken dönemde inşa edilen yapıların Avrupa sanayi yapısı özelliklerini taşıdığı 

açıkça farkedilmektedir [4, s.1059]. Osmanlı İmparatorluğu‟nda ilk defa 1883 yılında, 

Fransız mimar ve mühendislerine yaptırılan Terkos Su Pompa İstasyonu‟nunda dönemin 

çağdaş teknolojisinin ve batılı sanayi mimarisinin izleri açıkça görülmektedir.  
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BÖLÜM 3. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İSTANBUL SULARI 

3.1 Osmanlılardan Önceki Su Tesisleri 

İstanbul‟un su gereksinimini karşılamak, antik çağlardan beri sorun olmuştur. Kentin ilk 

kurulduğu dönemlerde bu gereksinim için küçük kaynaklar ve sarnıçlar yeterliyken, 

giderek gelişen ve nüfusu artan kentin su ihtiyacının karşılanması için başka çözümler 

bulunması gerekiyordu. 

Roma İmparatorluğu döneminde yapılan, Trakya‟dan toplanan suları şehre getiren 

tesislerden, İstanbul‟u ele geçirmek amacıyla sık sık Trakya‟ya inen yabancı kavimlerin 

akınları ve büyük depremler nedeniyle uzun bir süre yararlanılamamıştır. Kadıköy ve 

Üsküdar‟da bulunan halkın da yerel sular ve menbalardan faydalandıkları, kuyular 

açarak ve sarnıçlar yaparak topladıkları suyla ihtiyaçlarını karşıladıkları sanılmaktadır. 

[20, s.14] 

İlk su  yollarını Roma İmparatoru Hadrianus (117-138) yaptırmıştır; surların dışında 

bulunan bir noktadan şehrin Haliç kenarındaki mahallelere kadar bir su ulaştırmıştır. 

İstanbul Doğu Roma İmparatorluğu‟nun başkenti olduktan sonra Hadrianus‟un yaptırdığı 

su yolları da yetersiz kalmıştır. İmparator Valens (364-378), kentin su düzenini 

yeniletmiş, Halkalı civarından Beyazıt meydanına kadar ikinci bir su yolu hattı 

yaptırmıştır. Yine İmparator Valens tarafından Belgrad Ormanlarında bugünkü Büyük 

Bend‟in yerinde bir bend inşa ettirilmiş, Kağıthane Deresi kollarından bir kısmının da 

sularını ızgara ve havuzlarda toplayarak, toplanan sular kente iletilmiştir. Yeraltı 

borularıyla Fatih Camisi‟nin bulunduğu bölgeye gelen su, Valens Kemeri ile Beyazıt‟a 

ulaşmaktaydı [14, s.96]. İmparator Theodosius (378-395) tarafından Mazul ve Bozdoğan 

Kemerleri‟nden geçirilmek suretiyle üçüncü bir su yolu ile su getirildiği ve aynı 

imparatorun Belgrad ormanlarından Sultanahmet‟e kadar dördüncü bir su yolunu tesis 

ettirdiği tarihlerde kayıtlıdır [20, s.15]. 

At pazarı, Ayasofya, Yenibahçe semtleri kentte suyun toplanmış olduğu üç ana bölgedir.  
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Roma İmparatorluğu zamanında muntazam ve büyük bir su şebekesine sahip olan 

İstanbul, Bizans devrinde bu tesisleri ve su yollarını bakımsızlıktan, depremlerden ve 

yabancı kavimlerin akınlarından dolayı yaşatamamıştır. 

Bizans döneminde eskiden şehre su getiren tesislerin bu dönemde hala su getirdiğine 

inanmak zordur; şehrin su ihtiyacının daha çok kapalı sarnıçlar kullanılarak sağlandığı 

düşünülmektedir. Bu dönemde üstü açık ve kapalı olmak üzere çok sayıda sarnıç 

yapıldığı da bilinmektedir. Açık sarnıçlar, şehrin yüksek kesimlerine yapılmıştır. Ortaçağ 

içinde Bizanslılar akar su  sağlayan tesislerin hem yetersizliği hem de artık güvenilir 

olmaktan çıkışı nedeniyle imkanları elverdiği ölçüde sarnıç yapmaya girişmişlerdir. Hatta 

birçok yapının bodrumları, duvarları su geçirmez harçla sıvanarak sarnıç haline 

getirilmiştir. Böylece şehrin altında pek çok sayıda irili ufaklı ve üstü kapalı sarnıçlar 

meydana gelmiştir. [14, s.101] 

Bizans döneminde yapılan dört yanı duvarla çevrili açık sarnıçlardan en iyi korunmuş 

olanı Bizans İmparatoru I. Anastasius (491-518) zamanında, Bakırköy‟ün 

kuzeydoğusunda Veliefendi Hipodromu yakınında yaptırılmış, 127x76m. ölçülerindeki 

Hebdomon Sarnıcı‟dır. Hebdomon, Bakırköy‟ün Bizans dönemindeki adıdır. Sarnıç ise 

günümüzde, Fildamı, Filevi, Bakırköy Çukurbostanı veya Bakırköy Sarnıcı olarak 

anılmaktadır. Sarnıç kentten uzak olduğu halde çok büyük ölçülerdedir. Bunun nedeni o 

dönemde, şimdiki hipodromun bulunduğu yerde toplanan ordunun su ihtiyacının bu 

sarnıç tarafından karşılanmasıydı. Hagios Mocius Havuzu da aynı imparator tarafından 

şimdiki Bakırköy Osmaniye Mahallesi‟nde yaptırılmıştır. Sonraları Altımermer 

Çukurbostanı olarak adlandırılan bu sarnıç 170x147m. boyutlarındadır. Bunun dışında 

Aetius Haznesi Edirnekapı civarındadır, Bonus Sarnıcı da denmektedir. Bir diğeri Aspar 

Haznesi, Sultanselim‟de Çukurbostan adında bir mahalle haline getirilmiştir. Praefectus 

Aetius tarafından 421 yılında yaptırılan, su haznesi olduğu bazılarınca kabul edilen 

Karagümrük Çukurbostanı ile Sultan Selim Camisi‟nin yanında bulunan ikincisinin, 

imparatorluk hizmetindeki Got komutanı Aspar tarafından 459 yılında yaptırılmış olduğu 

sanılmaktadır. [14, s.100-101]  

Ayasofya‟da 336 somaki sütunlu İmparator Sarnıcı (Citerne Basilique), günümüzdeki 

adıyla Yerebatan Sarnıcı ve 224 sütunlu Philoxenus Sarnıcı, günümüzdeki adıyla 

Binbirdirek Sarnıcı, kapalı sarnıçlardan günümüze ulaşan iki büyük yapıdır. Binbirdirek, 

İmparator Konstantinius ile İstanbul‟a gelen senatörlerden Philoxenus‟un yaptırdığı 

sarayın sarnıcıdır. Bir dönem içinde ipekçilerin çalıştığı sarnıç, günümüzde içi su dolu ve 

ziyarete açıktır. Acımusluk sarnıcı, Büyük Postane arkasındaki alanda depo olarak 

kullanılmaktadır. [14, s.101] 
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Bazı eski kaynaklardan kentin içinden, bugünkü adı Bayrampaşa Deresi olan Lykos adlı 

derenin geçtiği bilinmektedir. Derenin surları geçip kente girdiği yerde halen sadece 

harabeleri kalmış Bizans dönemine ait bir kule bulunmaktadır ki bugünkü Sulukule 

semtinin adının bundan geldiği sanılmaktadır. [11, s,13-14] 

Roma imparatorları tarafından gerek Marmara dolaylarında (sonradan Halkalı adını 

alan), gerekse Kağıthane vadisinde (sonradan Kırkçeşme adını alan) yaptırılan su 

tesisleri, Bizans döneminde tamir görmüşse de Bizans‟ın son devirlerinde bu tesisler 

tamamen yok olma durumuna gelmiştir. 

3.2 Osmanlı Dönemi Su Tesisleri 

İstanbul şehri, topografik durumu nedeniyle çevresinden getirilecek sularla yaşamak 

durumunda olduğundan bu durum Bizans ve Osmanlı dönemlerinde dikkate alınmış ve 

su tesisatı kent tarihinin en önemli konularından olmuş, bentler, su yolları, kemerler, 

galeri, artezyen, depo, sarnıç, havuz ve çeşmeler inşa edilmiştir. 

Saraydan, kervansaraya, kışla, cami ve medreseden aşevine kadar inşa edilen her 

büyük yapıya önce su sağlanmıştır. Suyu devamlı akan şadırvansız cami ve çeşmesiz 

mahalle bırakılmamıştır.  

Tanınmış Bizans tarihçisi Kritovolos, şehre akıtılan sular için meşhur tarihçesinin bir 

bölümünde, Karolidi‟nin 1328 tarihli “Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası” „ndaki 

tercümesiyle, şöyle diyor: “Şehrin vasatında ve hemen sarayın kurbunda haricen surlarla 

takviye ve tahkim ve dahilen güzel ve şeffaf taşlarla sakfı tezyin edilmiş cesim bir çarşı-i 

kebir, hamamlar vücuda getirildi. Bundan mada cetvel küpadiler şehre su iskelesi ve 

daha buna mümasil şehrin imarına ve sekenesinin defi ihtiyacına hadim tesisatı nafile 

meydana getirilmesini emir ve irade eyledi.” 

Fatih devrinin meşhur Bizanslı tarihçisinden şehrin gerek imarı ve gerek su sağlama 

işlerinde büyük hükümdarın vezirlerinin de esaslı hizmetler verdiğini öğreniyoruz: “Nezdi 

şehriyari‟de en ziyade hazi nüfus ve umuru devlette sahibi bir mahalline sim ve zerre 

müzeyyen, şeffaf mermerleri ve gayet güzel sütunları, havi muhteşem bir mabed imar 

ettirmiştir ki şekli bedii hayret bahşı nazirin olurdu. Etrafında da imaret ve han ve 

hamamlar yaptırdı. Mahmud paşa kendisi için dahi fayet güzel hanlar, bina ve 

etraflarında çiçek ve nebatat bahçeler tarhı tesis ve şehre su isale ettirdi.” [19, s.41] 
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Fatih‟ten sonra, esasen çoğu harabeye yüz tutmuş olan sarnıçları yetersiz ve sağlıksız 

kabul edip, halka açık çeşmeler yapılmaya başlanmış. Bu şekilde durağan su yerine 

akar su sağlanmış. 

Belgrad ormanlarındaki derelerin suları da, ayrıca basit bir surette İstanbul‟a aktarılmış, 

ancak seneler geçtikten sonra buralara bentler kurulmuştur. Bunun için İbrahim Paşa‟nın 

şairi Vehbi, III.Ahmed‟in bendi kitabesinde diyor ki: 

“ yapup mecranın İstanbul‟a bu abı getirmişti 

Cenabı hazreti Fatih Mehmed Han cismi paye 

Veya etmekle ol demler tedarik görmemişlerdi 

Dühanı künle ne gencide olan fazla maye” 

17.yy‟ın seyyahı Evliya Çelebi de bu hususta şöyle diyor: “Badel‟fetih Fatih ikiyüz çeşme 

bina etmiştir. Bayezid Han yetmiş adet, Süleyman Han yediyüz adet çeşme 

yaptırmışlardır.” 

İstanbul‟un esas su şebekesi, özellikle Sultan Süleyman‟dan itibaren, Belgrad ormanları 

denilen bölgede toplanmıştır. Sonraları bu bölgedeki su tesisleri, devamlı olarak 

geliştirilerek artan su ihtiyacı karşılanmıştır. Osmanlı devrindeki su teşkilatı başlıca üç 

büyük şebeke halinde gelişmiştir; en eskisi olan Halkalı, ikincisi Kırkçeşme, üçüncüsü ise 

Beyoğlu civarının suyunu temin eden Bahçeköy veya Taksim su şebekesidir. 

İstanbul civarında büyük bir nehrin bulunmaması suyun küçük derelerden sağlanmasını 

gerektirmiştir. Böylece Belgrad ormanlarındaki küçük dereler üzerine su ızgaraları ve 

bent tesisleri yapma yoluna gidilmiştir. Bizans döneminde ufak bir sarnıç bölümü 

bulunan yerde Fatih Sultan Mehmed döneminde temeli atılan ve III.Ahmed döneminde 

de harap olmasından ötürü göğüsleme duvarı tekrar yükseltilen Büyükbend, ilk Osmanlı 

barajı olarak gösterilebilir. Bu bölgenin kuzeyinde II.Osman döneminden kalma diğer bir 

bent mevcut olduğu gibi, sonraki osmanlı hükümdarları tarafından başşehrin su 

ihtiyacının temini yolunda, bu ormanların koyu yeşillikleri içinde mermerden birçok bend 

kurulmuştur. 

Bend sularının toplandıkları yerlerin aşağı bir rakımda kalması, binaların şehrin ancak 

belirli yerlerinde yayılmalarına neden olmuştur. Buna karşılık yine şehir civarında Halkalı 

tepelerinden ve yamaçlarından gelen bir takım kaynak suları da maslak içinde toplanıp, 

buradan künke veya galeriye alınmıştır. Bu toplama tertiplerinde suyun yapısındaki ve 

topraktan sürükleyebileceği tortuyu bırakabilmesi için, künke girmeden evvel bir 

kumluğun arkasında yatırılırdı. Su tabakası bazen bir yol bulup toprak üstüne 
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çıkamadığı, bir takım ince sızıntılar halinde bir boşluğun içine süzüldüğü zamanlarda, 

buralara bir takım dehlizler açılır ve bu dehlizlerin tabanına oyulan bir su yatağı su 

toplama yolunu oluştururdu. Çeşitli şekillerde toplanan suların şehre getirilmesi ve 

dağıtılması bir takım tesisatın daha kurulmasını gerektirmiştir. Suyun yüksek çıkış 

noktasına rağmen, şehirdeki tepeler üzerine kurulmuş dini yapılara, yol üzerindeki 

çöküntülü arazide irtifasını kaybetmeden gelebilmesi için, bu gibi mahallerde su terazileri 

kurulmuştur. Su terazilerinde su künkü bu sütunların içindeki borulardan yükseltilir. 

Tepedeki ufak bir hazneye dökülerek buradan aldığı irtifa farkı ile tekrar sütundan aşağı 

inen diğer bir künkle, yoluna devam eder. Aynı zamanda bu terazilerin üzerindeki ufak 

mermer hazneler delikli bölmeli olup, çıkış künkü gideceği yerlere göre bir takım 

taksimata uğramıştır. Kagir duvarlı maslaklarda toplanan tazyiksiz sular yine kagir 

duvarlı kanallar vasıtasıyla iletilirdi. Taş galeriler ise değişik genişliklerde yapılmıştır. 

İçinde insanın dolaşabileceği boyutta olanları ve orta genişlikte örneğin 40-50 m. 

genişlikte veya daha dar olanları bulunurdu. Taş galerilerin gerektiğinde iç kısmını 

görebilmek amaçlı, makas galeri denen ana galeri üzerinde, çeşitli mesafelerinde 

menfezler yapılırdı. Bunların yapısında yapı taşı, tuğla ve horasan kullanılırdı. Bütün bu 

tesisler büyük bir itina ile kurulmuş olduğundan, üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına 

karşın hala büyük kısmı sağlam durmaktadır. 

Bendlerin temizlenmesi ve muhafaza işi, Belgrad ormanlarının içlerine dağılmış suyolcu 

diye anılan köylülere bırakılmış. Bir suyolcunun vefatında, onun işi erkek çocuğuna 

devredilmekteymiş. Selatin-i azam suyolcuları „bölükbaşı‟ ve diğer hayrat suyolcuları 

„usta‟ diye anılmaktaymış. Bir bölükbaşı veya usta, hizmetinin büyüklüğüne göre birkaç 

suyolcu kalfası ve çırak istihdam etmekteymiş. [19, s.62-63] 

Kaynak sularının miktarca fazla olmadığı arazinin inişli çıkışlı olduğu birçok yerlerde, 

isale işlerinde su mimarlarının künk ve aynı zamanda levha halinde kurşundan yapılmış 

borular kullanması gerekmiştir.  

İstanbul‟un surlarının batısından geçerek şehrin çeşitli bölümlerini besleyen 16-17 

bağımsız isale hattından oluşan sulara Halkalı Suları adı verilmiştir. Bunlar: Fatih 

Turunçlu, Beyazıt, Süleymaniye, Mihrimah, Ebussuud, Cerrahpaşa, Sultanahmet, 

Sarayçeşme, Köprülü, Laleli veya Sultan Mustafa ve Mahmutpaşa, Beylik, 

Kocamustafapaşa, Kasım Ağa, Hekimoğlu Ali Paşa ve Nuruosmaniye suyollarıdır. [9, 

s.2] Halkalı Suları, künk ve borularla İstanbul‟da kentin yüksek mahallelerine getirilmiştir.  

Kanuni, İstanbul‟da kırk adet büyük çeşme yaptırmış ve Büyükdere civarında Ortadere, 

Bakraç ve Belgrad Dere sularını inşa ettirdiği bendler ve dehlizler aracılığıyla bu 

çeşmelere su sağlandığından dolayı bunlar Kırkçeşme Suları adıyla anılmıştır. Bazı 
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kaynaklarda Kırkçeşme Suları‟nın ilk tesislerinin Fatih devrinde yapılmaya başlandığına 

ihtimal verilir [14, s.117]. Daha sonra diğer sultan ve hayrat sahipleri tarafından başka 

menbalar bulunup bendler yaptırılarak bu sular da aynı bölgeden isale edilmiş, çeşme 

sayısının artmasına karşın suyolunun adı aynı kalmıştır. 

Halkalı ve Kırkçeşme sularını bir diğerinden ayıran en önemli özellikleri, Kırkçeşme 

suyunun Belgrad kariyesi ve Büyükdere civarından İstanbul‟a kadar özel olarak inşa 

edilmiş bir dehliz içinden akması; Halkalı suyunun ise Levent Çiftliği, Halkalı ve 

civarındaki künkler, kurşun borular içinde, çeşitli maslak ve su terazilerinden geçirilerek 

İstanbul‟a getirilmesidir. [20, s.54] 

İstanbul, menba sularının iyiliği ve bolluğu ile de ün yapmıştır. Bu suların bir kısmı, 

sahiplerinin bir kısmı da vakıf arazisinden çıktığı için, Vakıflar Kurumu‟nun elinde 

bulunmaktaydı.  

Taksim Tesisleri I.Mahmut zamanında tamamlanarak hizmete girmiş, bendler ise daha 

sonraki yıllarda hizmete sokularak tesisin debisi arttırılmıştır. Taksim suyu, Boğaziçi‟nde 

Yeniköy‟den Kasımpaşa‟ya kadar olan sahilin, Beşiktaş, Galata, Beyoğlu ile Kurtuluş‟un 

bir kısmının suyunu temin etmekteydi.  

Kağıthane menba suları Cendere civarında altmışüç kaynaktan toplanan sulardır. Bu 

suların toplanması için Kağıthane vadisinde birçok kaynaklar büyük bir haznede 

karıştırılıp pompajla dağıtım ve kullanma haznesine sevk edilmiştir. [12, c.III, s.688-690] 

Yıldız Sarayı‟nın yapılmasından sonra, bu bölgeye su sağlayan Taksim Tesisleri‟nin 

debisinin yeterli gelmemesiyle, II.Abdülhamid tarafından Hamidiye Tesisleri yaptırılmıştır. 

Kırkçeşme Tesisleri‟nin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz‟ın güneydoğusundaki 

Karakemer ve Kovukkemer civarındaki menbalar 20 maslakta toplanmış, kirlenmelerine 

engel olmak için maslaklara kilitli demir kapılar konmuştur. [20, s.73] 

3.2.1 Osmanlı dönemi modern su şebekesi kurulma süreci 

Tanzimat‟tan sonra, 19.yy‟ın ortalarına kadar ciddi bir artış gösteren İstanbul‟un 

nüfusunun beraberinde birçok altyapı eksikliği hissedilmiştir. Aynı dönemlerde Avrupa 

ülkelerinde ilerleyen teknoloji ve sanayileşme çalışmaları, Osmanlı İmparatorluğu‟nun 

başkenti olan İstanbul‟un artan altyapı eksikleriyle ilgili kalıcı, çağdaş ve sistemli 

çözümler aranmasına neden olmuştur.  
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İstanbul‟da bugünkü anlamda ilk belediye çalışmaları 19.yy‟ın ikinci yarısında 

başlamıştır. „Şehir emini‟ olarak adlandırılan memuriyet konumu, yetki ve görevleriyle 

yeniden tanımlanmış ve Belediye olarak kurumsallaştırılmıştır. Belediyecilik çalışmaları 

pilot bölge seçilen „Altıncı Daire-i Belediye‟ olarak adlandırılan Beyoğlu ve Galata‟da 

başlıyor. İlk defa açılan bir numune dairesine Birinci daire demek gerekirken, Altıncı 

daire denmesinin nedenini Osman Nuri bu şekilde açıklıyor: 

“...belediye teşkilatında numune ittihaz edilen Paris‟in en mamur yerini altıncı daire-i 

belediye itibar olunan kısmı teşkil etmesi ve İstanbul‟un da, tebligat-ı resmiyede ima 

edildiği üzere, nisbeten mamur yerinin Galata ve Beyoğlu cihetleri olmasıdır... Ezcümle 

yapılan taksimata göre sıra itibarıyla beşinci Eyüb dairesinden sonra Hasköy altıncı daire 

addedilmesi lazım gelirken orası yedinci ve Beyoğlu kema-fi‟s-sabık (eskisi gibi) Altıncı 

daire ittihaz olunmuştur...” 

Sultan Abdülaziz döneminde dış dünya ile iletişim arttırılmış ve kamu taşımacılığının 

altyapısı geliştirilmiştir. 1871 yılında İstanbul‟a getirtilen Avrupa demiryolu sistemi, kent 

yaşamında önemli bir değişim yaratmıştır. Sirkeci‟ye kadar ulaşan demiryolu ağı, kentin 

tarihsel imgesinin kökten değişimine neden olmuştur. Kara ulaşımına kolaylık getiren 

tramvay şirketi 1869‟da kurulmuş, Eminönü ile Aksaray ve Karaköy ile Ortaköy 

arasındaki hatlar 1871‟de açılmıştır. Sonradan Karaköy ile Beyoğlu arasındaki tramvay 

hattı, kuzeyde Karadeniz‟e doğru kurulan yeni yerleşim alanlarına hizmet verebilmek için 

Şişli‟ye kadar uzatılmıştır. [17, s.360] 

Saadi Nazım Nirven, İstanbul suları kitabında modern su tesisleri kurulum sürecini büyük 

olasılıkla kurum arşivindeki belgelere ve müdürlüğü süresince bulunduğu tanıklığına 

dayanarak, detaylı olarak anlatmıştır. İstanbul‟un su ihtiyacını çağdaş yöntemlerle 

karşılama çalışmaları ilk defa 1851 yılında o zamanın meşhur su sondajcısı 

Degousée‟nin, Babiali‟nin isteğiyle, Fransız Büyükelçisi Callimaki tarafından 

görevlendirilmesi ile başlamaktadır. Bendleri, su kemerleri, terazi ve su yollarını 

inceledikten sonra bunların ıslah edilmesi ve buharlı makinelerle şehrin yüksek 

noktalarına su çıkaracak bir proje önerisi hazırlanmış ancak savaş nedeniyle bu proje 

hayata geçirilememiştir. 1855 yılında Degousée aynı projelerin yanısıra, İstanbul ve 

Beyoğlu‟nun havagazı sisteminin kurulması imtiyazını da içeren ayrı bir teklif sunmuş, 

ancak bunlar yanıtsız kalmıştır.  

1862 yılında Evkaf Nazırı Ahmet Vefik Efendi tarafından, Sultan Mahmud ve Valide 

Bendi tamir edilmiş, su yolları elden geçirilmiştir. M.Godleski tarafından yapılan bendlerin 

yükseltilmesi etüdleri yetersizliği göz önüne alınarak başka beslenme çarelerinin 

araştırılması istenmiştir. 
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1863 yılının başında Altıncı Daire-i Belediye‟nin başmühendisi M.Gaitan d‟Ostoya, önce 

„Journal de Constantinople‟da, sonra da bir makale halinde „Les eaux dans le VIe 

Cercle; de la disette, et des moyens d‟y remedier‟ (Altıncı Daire‟de Sular; Yokluğu ve 

Çareleri) adlı bir memorandum yayınlamıştır. Sonuç olarak d‟Ostoya‟ya göre su kıtlığını 

önlemenin tek çaresi, yeni bir beslenme kaynağının açılması ve mevcut dağıtım 

sisteminin tam ıslahıdır. Bu memorandum, yayınlandığı yıl içinde yeni bir teklifin 

gelmesini sağlamamıştır.  

1864 yılı başlarında, Bahçeköy bendlerine, Marmara ile Karadeniz‟i ayıran hat üzerinde 

Terkos köyü civarında mevcut eski bir su kemeriyle ve buhar makinesiyle gölden su 

verilmesinin araştırılması için, Fransa köprüler ve yollar idaresinden mühendis Ritter, bir 

sular müdürü ve bir evkaf temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Bu çözüm 

teknik açıdan mümkün değildi ancak acil çözüm istendiği için teklif, Kağıthane Deresi‟nin 

sularının Beyoğlu‟na en yakın yerden alınıp bir buhar makinesi yardımıyla Taksim‟e 

döşenecek bir boru hattıyla yükseltilmesi şeklinde revize edilmiştir. Nafia Nazırı Ethem 

Paşa tarafından desteklenen bu çözüm Sadrazam Fuad Paşa tarafından da derhal kabul 

edilmiş ancak, Nisan ayında Oppenheim, Stanifort ve Guarracino ortaklığı adına ingiliz 

mühendis Macnell‟in su imtiyazı talebiyle, çalışmalar durdurulmuştur. 

1864 yılının Ağustos‟unda Oppenheim, Stanifort ve Guarracino ortaklığı, hükümete avan 

proje olarak ve halkın ihtiyacı yanısıra civar arazileri de sulamak için yeterli olacak suyun 

karşılanması ile ilgili bir rapor sunmuştur. Bu avan projede Istranca‟dan 20 milyon galon, 

Boğazköy‟den 8 milyon galon ve mevcut haznelerden 300 bin galon alınması teklif 

ediliyordu. Talipler tamamlanmış projelerini 1865 yılında sunmuşlardır. Ancak su 

sıkıntısının Altıncı Daire dışında da bulunması durumu ve İstanbul mahallelerinde 

bulunan çeşme ve sarnıçların halkın ihtiyacını az çok sağlamasıyla sunulan planda 

öngörülen abone sayısına varılabilmesi uzak görüldüğünden, Nafia Şurası hükümete bu 

teklife itibar edilmemesini önermiştir.  

1865 yılında Ottomane Financial Association adına mühendis Giove, Altıncı Daire‟nin 

beslenmesi için yeterli suyun sağlanması ve bunun gerekirse İstanbul ve Boğaziçi 

yakasına genişletilebilmesi imtiyazının talebiyle başvurmuştur. Nafia Şurası‟nın olumlu 

yaklaşımına karşın hükümet tarafından benimsenmeyen bu proje uygulanmamıştır. 

Giove‟un projesi 1868 yılı sonlarında önce Perruch ve sonra da Lasseron tarafından ele 

alınmış ve Giove, Perruch ile bir anlaşma yapmış ve tekrar teklifte bulunmuşlardır. Diğer 

taraftan Bordeano ve Furet ise hiçbir imtiyaz talep etmeksizin İstanbul sularının ıslahı 

için hükümete başvurmuşlardır. Böylece İstanbul‟a su temini yolunda hükümete artezyen 

kuyuları açmak, Terkos‟un civar menbalarını da toplayacak Paşadere‟de baraj yapmak, 
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Alibeyköy vadisinde havuz kurmak, Kağıthane sularını buhar makinesiyle şehre terfi 

ettirmek tarzında kısaltılan dört muhtelif proje teklif edilmiş bulunmaktaydı. 

1869 yılında mühendis Gavand, mühendis Ritter‟in projesini Paşadere‟de bir baraj ve 

buradan çıkan su yolunu Kağıthane‟den bir buhar makinesiyle Okmeydanı‟ndaki bir 

havuza aktarmak şeklinde genişleterek, teklifini Şehremini Server Bey‟e sunmuştur. 

Salih Bey‟in başkanlığında Altıncı Daire‟de bir komisyon kurulmuş ve şehrin su sorunu 

incelenip Şeytanderesi‟nde bir baraj yapılması önerilmiş, ancak bu öneri de 

değerlendirilmemiştir. [19, s.196-198] 
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BÖLÜM 4. TERKOS POMPA İSTASYONU 

4.1 Konum 

Terkos Pompa İstasyonu, İstanbul‟un kuzeybatısında Karadeniz kıyısında, şehir 

surlarından yaklaşık 40km., Boğazdan 37km., Marmara denizinden de yaklaşık 34 km. 

mesafede bulunmaktadır.  

Göl, Istranca dağlarından gelen Karaman ve Çatal derelerinin birleşmesi ile oluşan 

Ormanlı Deresi ve Çiftlikköy Deresi yanında, diğer küçük dereler ve dip kaynakları ile 

beslenmektedir. Gölün su toplama havza alanı 619 km², maksimum kapasitesi 

162.000.000 m³/yıl ‟dır. Fazla gelen sular bir kanal aracılığıyla Karadeniz‟e 

dökülmektedir.  

Gölün en düşük işletme kotu –1.00m.,  en yüksek işletme kotu (savaklanma kotu)  +4.50 

m.‟dir. Baraj kapaklarının eşik yapısı ±0.00m. kotundadır. Gölün yüzey alanı ±0.00m. 

kotunda 23 km², +4.50 kotunda 32 km²‟dir. 

Terkos Su Pompa İstasyonu Tesisleri, Terkos‟un girişinde, doğu ve güney tarafında 

İstanbul‟dan Karaburun‟a devam eden ana yol, batısında Terkos Gölü‟ne dökülen 

Tayakadın Deresi ve kuzeyinde Terkos Gölü ile çevrelenmiştir. Tesis ana binası arazinin 

güneydoğusunda yeralmaktadır. 

4.2 Tarihçe 

Sultan Abdülaziz‟in 1867 yılındaki Fransa seyahati sırasında Paris‟te Baron Hausmann 

ile görüşmesinde, Terkos gölünden pompajla su getirilmesi konusu geçmiş ve İstanbul‟a 

dönüşünden sonra etüdler başlatılmıştır. Bu etüdleri incelemek üzere biri Abdullah Bey, 

Servicin Efendi ile saray kimyagerlerinden Bonkovski ve bazı uzmanlardan, diğeri de 

Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane üyelerinden doktor Mahe, yine Bonkovski, doktor Mortman 

ve bazı uzmanlardan oluşmak üzere iki heyet kurulmuştur. 
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Bu incelemelerin uygun sonucu üzerine 1874 yılında İstanbul‟un ilk belediye başkanı 

Kamil Bey ve mühendis Ternau Bey‟e Terkos Gölü‟nden şehre su isalesi hakkında 40 yıl 

süreyle imtiyaz verilmiştir. Ancak, bu gibi imtiyazları bazı iktidar sahibi kişiler bağlantıları 

ile hatırla elde ettiklerinden ve daha sonra bu imtiyazlarını önemli bedellerle yabancı 

sermayeli şirketlere devretmeyi daha karlı buldukları için, Kamil ve Ternau Bey‟lerin 1874 

yılında aldıkları imtiyazı 1882 yılında bir anonim şirkete devredilmiş, 1883‟te de tesis 

çalıştırılmaya başlanmıştır. Şirket kurulumu ise ancak 1889 yılında tamamlanabilmiştir.  

Terkos Su Pompa Tesisleri kurulum sürecini, Burhan Oğuz kurum arşivindeki belgelere 

ve büyük olasılıkla görevleri süresinceki tanıklığına dayanarak “Bizans‟tan Günümüze 

İstanbul Suları” kitabında detaylı olarak anlatmıştır. İstanbul Suları Şirketi (Compagnie 

des eaux de Constantinople) çok sayıda ünlü kişinin oluşturduğu bir grup tarafından 

kurulmuştur: Osmanlı Bankası‟nın sözcüsü Société générale de l‟Empire Ottoman, 

Oppenheim Bankası, Alberti et Cie, Stern et Cie; Georges Coronio ile birlikte Banque de 

Constantinople; Banque d‟escompte de Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas, 

Société Générale. Bunlara Compagnie générale des eaux de Paris‟nin himayesini, Mac 

Swiney et Cie ve C.Rosenraad gibi başka iştirakçileri de eklemek gerekmektedir. 

Şirket merkezi İstanbul‟da olmakla birlikte, en çok oniki üyeden oluşan yönetim kurulu 

eşit olmayan önemde iki kısma ayrılmıştır: dört idareci şirket merkezinde bulunarak 

hükümet ve kişilere karşı temsil ile ilgilenirken, kurulun diğer sekiz üyesi Paris‟te oturup, 

bütün karar ve yetkilerini elinde tutan komiteyi oluşturmaktaydı. [20, s.109-111] 

İstanbul Suları Şirketi ile hükümet arasında, karşılıklı olarak sorumlulukların yerine 

getirilmemesi veya şirketin hak talepleri ile hükümetin sınırlandırmaları konusunda 

sürekli çekişmeler yaşanmıştır.  

Savaş ve karışıklık dönemlerinde sabotaj potansiyeli bulunan stratejik bir nokta 

olduğundan asker ve daha sonra polis  koruması önlemleri alınmıştır. Ayrıca İstanbul‟un 

pek çok suyunda olduğu gibi, Terkos suyunun da sağlıksız bulunduğu ve kullanımının 

durdurulduğu zamanlar olmuştur. Bunun için tahliller yaptırılıp balık tutulmasını 

yasaklamak benzeri çeşitli tedbirler alınmıştır. Buna rağmen 1914 yılında başgösteren 

tifo salgınında Terkos suyunun da sağlıklı olmadığı anlaşılmıştır. 

Terkos suyu, zaman içerisinde daha pek çok noktaya ulaştırılmış, eski su yollarının 

bakım çalışmaları yapılan kesimlere iletilmiş, cezaevi, kışla ve okullar gibi yapılara ve 

çeşitli mahalle çeşmelerine bağlanmıştır. Terkos su yolları 1894 depreminde hasar 

gördüğünde kısa sürede onarılmış ve diğer su yolları onarılırken, akışı ile diğer bölgeler 

de desteklenmiştir. 
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Terkos Su Şirketi, imtiyazın 50. yılının sonunda 1932‟de satın alınmış ve 1 Ocak 

1933‟ten sonra faaliyete geçen İstanbul Sular İdaresi‟ne devredilmiştir. [Bkz. Ek D] 

4.3 Teknik özellikleri 

Terkos Su dağıtım sistemi, İstanbul‟un ilk modern su tesisidir. Tesis 1883 yılında 

Fransızlar tarafından kurulmuş olup, yüzyirmi yıllık bir geçmişe sahiptir. Terkos Gölü 

Fındık Dalyan mevkisinde inşa edilerek, beton bir galeri aracılığıyla emme havuzlarına 

suyun kendi eğimiyle akması sağlanmıştır. 

Zaman içinde İstanbul‟un su kaynakları geniş bir coğrafi alana yayılmış ve İstanbul 

birçok farklı kaynaktan su alır hale gelmiştir. Bu gelişme süreci içinde İstanbul‟a verilen 

günlük su miktarı 100 bin m³ „ten 1.850 bin m³‟e çıkarılmıştır. Günümüzde su 

kaynaklarının geliştirilmesi ile birlikte, su kaynakları arasında dengeli bir dağıtım sistemi 

kurulması için de çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Şekil 4.01: Terkos Su Pompa Tesislerinin 1942‟deki görünümü. (Faruk Özerengin arşivi) 

Terkos Pompa İstasyonu ana binasında kızgın buhar enerjisiyle çalışan buhar 

pompalarının imalatı ve montajı Fransız şirketi tarafından yapılmış olup 3 grup, 6 adet 

pompa 1883-1885 yılları arasında devreye alınmıştır. Bu pompalara bağlı olarak, Terkos 

çıkışında bulunan  3 x Ø600‟lük hat Fransız şirketi tarafından inşa edilmiştir.  

Buhar pompalarını çalıştırmak için kullanılan yüksek kalorili kömür Zonguldak, Karadeniz 

Ereğlisi‟nden sağlanmıştır. Ereğli‟den çıkan kömür çeşitli ülkelerden özel firmaların 

gemileriyle Karaburun‟a, bir dekovil hattıyla da Karaburun Limanı‟ndan tesis içine kadar 

getirilmiştir (Şekil 4.02, 4.03). [Bkz. Ek D] 
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Buhar pompaları birer grup 100HP gücündedir. Maksimum su basma yüksekliği 127m., 

günlük kapasiteleri ise 11.000m³ „tür. Bu pompalar üç grup olarak tesis edilmiş olup, 

günlük toplam kapasiteleri 33.000m³ „tür.  

 

 

Şekil 4.02: Dekovil lokomotifi,1953. (Burhan Oğuz arşivi) 

 

Şekil 4.03: Dekovil,1953. (Burhan Oğuz arşivi) 

1928 yılında kurulan 625 kVA „lık iki adet termo elektrik ünitesi (Şekil 4.04) ile Terkos 

Pompa İstasyonu‟nda elektrik üretilmeye başlanmış, üretilen bu elektrik önceleri 

tesislerin iç aydınlatma ihtiyacını sağlayan, daha sonra Terkos köyünü de içine alan bir 

aydınlatma sistemine dönüştürülmüştür. 1928 yılında kurulan Terkos Termo Elektrik 

Tesisleri, Türkiye‟de kurulan elektrik ünitelerinin ilk örnekleridir. Ancak Sular İdaresi‟nin 

işi enerji üretip satmak olmadığı için kurulan bu sistem geliştirilmemiştir. 
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Şekil 4.04: Buharlı elektrik jeneratörü, 1946. (Faruk Özerengin arşivi) 

Gelişen teknoloji izlenerek elektrik enerjisi ile su pompajının yapılabileceği fikri gelişmiş 

olup, 1951 yılında Silahtar-Terkos Havai Elektrik Hattı inşa edilerek, Silahtar‟dan alınan 

35kV‟lık elektrik enerjisi Terkos muhavele merkezinde 3kV‟a düşürülmüş ve Terkos 

Pompa İstasyonu‟nda kullanılarak 1952 yılında ilk elektrikli pompalar kurulmuş ve 

Kağıthane Tesisleri‟ne elektrik enerjisi ile gönderilen su pompajına başlanmıştır. 

Havai hattın gelmesi ile birlikte İ.E.T.T. ve Etibank‟tan alınan elektrik enerjisi Terkos köyü 

ve Kemerburgaz köylerine satılmaya başlanmıştır. Kemerburgaz‟da kurulan Röle 

İstasyonu, hem su pompajı için hem de muhavele merkezinden Kemer köylerine elektrik 

dağıtımı için kullanılmıştır. Bu durum 1993 yılına kadar devam etmiştir. Daha sonra bu 

sistemler Elektrik kurumuna aktarılmıştır. Buharlı pompa istasyonu ve ilk elektrik 

üretiminde kullanılan alternatörler halen Terkos tesislerinde muhafaza edilmektedir.  

1937 yılında İngiliz Hathorn Davey firmasınca bir adet buharlı pompa daha yapılıp, 

monte edilmiştir (Şekil 4.05). Uzun yıllar hizmet veren buharlı pompaların faaliyetleri en 

son 1967 yılında durdurulmuş, fakat 1975 yılına kadar ihtiyaç duyulduğunda hemen 

çalışacak şekilde hazır bekletilmiştir. Bu pompaların buhar kazanları 1985-86 yıllarında 

sökülerek terfi merkezi müzeye dönüştürülmüştür.  

Terkos eski terfi merkezinde kuruluş itibarı ile üç adet Worthington pompa grubu, iki adet 

Bergeron pompa, 3 adet Wernert pompa bulunmaktadır. Worthington pompa grubu, 

1953 yılında yapılmış olup 1981 yılına kadar hizmet vermiş ve 1981 yılında devreden 

çıkarılmıştır. Bergeron tipi pompalar, 1952 yılı yapımı olup, 1953 yılında ilk çalışmaları 

yapılarak devreye alınmıştır. Bu pompaların çıkışları Ø600‟lük boru olup Pınarbaşı‟ da 

birleşerek galeri ile suyu 127m. yüksekliğe çıkarıp, kendi cazibesi ile Kağıthane arıtma 

tesislerine ulaştırmaktadır. Bu pompaların herbiri saatte 1.080 m³ su basma 

kapasitesindedir. 
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Şekil 4.05: Hathorn-Davey buharlı pompa, 1947. (Faruk Özerengin arşivi) 

Wernert tipi iki adet pompanın yapımına 1953 yılında başlanmış, 1955 yılında ilk 

çalışması yapılmıştır. 3 no.lu Wernert pompa 1961 yılında devreye alınmıştır. Çalıştığı 

sürede Ø1000‟lik hat vasıtasıyla Kağıthane arıtma tesislerine su vermektedir. Bu hattın 

Terkos çıkışı 2x Ø800‟lük pik boru olup bu borular Pınarbaşı‟da birleşerek Ø1000‟lük tek 

boruya dönüşmektedir. Bu pompaların her biri saatte 2082 m³ su basacak kapasitededir. 

Ancak ömürlerini tamamlamış oldukları için eski terfi merkezinde bulunan tüm pompalar 

devreden çıkarılmıştır. 

4.4 Yapının tanımı 

4.4.1 Plan özellikleri 

Tek katlı olan Terkos Pompa İstasyonu ana binasının planı, doğrusal bir işleyiş 

şemasına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 1883 tarihli binaya, 1937 yılında 

yapılan eklenti, aynı doğrusal plan işleyişini devam ettirmiştir. Yapının doğu kısmında 

pompa bölümü, batı kısmında jeneratör bölümleri olmak üzere, birbirilerine paralel 

olacak şekilde kuzey-güney doğrultusuna yerleştirilmiştir (Şekil 4.05a). 

Birbirleriyle bağlantılı olan pompa ve jeneratör bölümlerinin kuzey ve güney 

cephelerinden iki ve dört kanatlı kapılarla girilmektedir. M01 mekanına girilen K1 

kapısının 7cm.lik eşiğinin zeminle birleştiği nokta ±0.00 kotu olarak belirlenmiştir.  
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Şekil 4.05a : Ana bina planı, işlev şeması 

620.69m²‟lik M01 mekanı 2812x2207 cm. boyutlarındadır ve zemin kotu ±0.00 ve -0.04 

arasında değişmektedir. Mekanın örtüsü çelik konstrüksiyonlu, -çelik kirişlerin üzerine 

ahşap aşıklar oturmaktadır- çift eğimli bir çatıdır; çatıda orta aksa bir ışıklık yer 

almaktadır. Mekanın doğu duvarındaki dört adet P1a ve P2, kuzey duvarındaki iki P1, 

P‟1 pencereleri ve K1 kapısı ve çatı ışıklığı ile içeride aydınlık bir ortam elde edilmiştir. 

 

Şekil 4.06 : M01 mekanı, güneydoğu köşesine bakış 
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M01 mekanında üç gruptan oluşan toplam altı adet buharlı, Fransız “Fives-Lille” firması 

yapımı su pompası (Şekil 4.07) ve yine aynı firmaya ait bir kompresör (Şekil 4.08) 

bulunmaktadır; ve bu pompa grubunun vana, basınç kuleleri gibi diğer bileşenleri, 7 rıht, 

25cm.lik 6 basamaklı iki metal merdivenle (Şekil 4.09) inilen, mekanın -2.01 kotundaki 

doğu kısmındaki galeridedir.  

 

Şekil 4.07 : Buharlı su pompası 

 

Şekil 4.08 : Kompresör 
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Şekil 4.09 : Galeriye inen metal merdiven 

Galerinin kuzey ve doğu duvarına bitiştiği yerde -0.08 kotunda bir çelik gezi platformu 

vardır (Şekil 4.10). Her pompa grubunda bir tane olmak üzere, toplam üç tane bulunan 

herbir basınç kulesinin çevresinde 295x420 cm.lik bir dikdörtgene oturan H şekilli çelik 

platformlar bulunmaktadır (Şekil 4.11). Bu platformlar, bodruma inen merdiven boşlukları 

ve pompaların belli kısımları korkuluklarla çevrilmiştir.  

 

Şekil 4.10 : Çelik platform 
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Şekil 4.11 : H platform 

Bir tarafında çatı makaslarının orta aksına asılan bir kirişe (Şekil 4.12), diğer tarafında 

duvar üzerindeki dişlere yerleştirilmiş kirişe oturan (Şekil 4.13) mekanik vinç sistemi, 

mekanın batı yarısı üzerinde hareket edecek şekilde yapılmıştır. M01 ve M04 mekanları 

arasında +3.40 ve +3.25 kotlarında 207x72cm. ve 202x74cm.lik iki kapı bulunmaktadır. 

Bu kapılara, pompa bölümünden, onbeşer rıhtlı iki çelik merdivenle ulaşılmaktadır. (Şekil 

4.14) 

 

Şekil 4.12 : Çatı makasına asılı kiriş, alttan görünüş 
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Şekil 4.13 : Hareketli vinç, alttan görünüş 

 

Şekil 4.14 : M01 ve M04 mekanları arası bağlantı kapısı 
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Volta döşemeli (Şekil 4.15) mekanın altında, -2.05 kotunda pompa makinalarının 

çalışması ve bakımı için kullanılan bodrum kat bulunmaktadır. Bodrum kata 9 rıhtlı, 21-

22cm. genişliğinde 8 basamaklı, üç ayrı merdivenden inilmektedir (Şekil 4.16). Bodrum 

katta duvarlar kesme taştır; açıklıklar ise 7x10x20 cm.lik tuğla kullanılan kemerler ile 

geçilmiştir. Tavan ve duvarlar sıvanmamıştır.  

 

Şekil 4.15 : Zemin kat volta döşeme, alttan görünüş 

 

Şekil 4.16 : Bodrum kata iniş merdiveni 
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Göl havzası içinde bulunan binanın ±0.00 kotu göl seviyesinin yaklaşık iki metre altında 

kalmaktadır, bu nedenle bodrum kat sürekli su almaktadır. Su seviyesini kontrol altında 

tutmak için sürekli tahliye pompaları çalışmaktadır.  

M01 ve M02 mekanları arasındaki bağlantı, özgün halinde pencere olan açıklıklardan 

birinin alt duvarının kaldırılmasıyla oluşturulan açıklıkla sağlanmaktadır (Şekil 4.17). Aynı 

duvar üzerindeki +10.28 kotuna oturan 538x295cm. açıklığa sahip  pencerenin, eklenti 

çatıyla birleşmesi sırasında kısmen duvar örülerek kapatılması dikkat çekicidir (Şekil 

4.18, 4.19). Jeneratör kısmında ise, ilk bina ve eklenti kısım arasında, yapım sırasında 

açılan geçiş sonradan kapatılmıştır. 

 

Şekil 4.17 : Bodrum kata iniş merdiveni 

 

Şekil 4.18 : Pencere iç görünüş 
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Şekil 4.19 : Pencere dış görünüş 

2590x1554 cm.boyutlarındaki, 402.00 m²‟lik, M02 mekanına dışarıdan, doğu cephesinde 

+2.04 kotunda bulunan K2 no.lu kapıdan girilmektedir (Şekil 4.20). Kapının yanında 

bulunan +2.02 kotuna betonarme ayakların üstüne oturan, 325x230cm. boyutlarındaki 

M02-1 mekanı, ahşap döşemeli, idari amaçla kullanılan bir odadır (Şekil 4.21). Bu 

kapıdan ulaşılan sahanlıktan +0.16 olan olan iç zemin kotuna, 10 rıhtlı, basamakları 

dökme demirden yapılmış merdivenle inilmektedir (Şekil 4.22).  

 

Şekil 4.20 : K2 kapısı 
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Şekil 4.21 : M02-1 ve giriş, iç görünüş 

 

Şekil 4.22 : Girişe bağlanan metal merdiven 

Mekanın örtüsü çelik konstrüksiyonlu, çift eğimli bir çatıdır; çatıda orta aksa iki ışıklık 

oturtulmuştur (Şekil 4.23). Doğu duvarındaki birer P1b, P1a ve P4, iki adet P3 penceresi 

ve K2 kapısı ve ışıklıklarla aydınlık bir mekan sağlanmıştır (Şekil 4.24). Bütün mekanın 
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üzerinde hareket eden taşıyıcı ayaklar üzerine oturtulmuş mekanik bir vinç 

bulunmaktadır (Şekil 4.25). 

 

Şekil 4.23 : Işıklık 

 

Şekil 4.24 : M02 genel görünüm 
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Şekil 4.25 : Vincin doğu kısmı ve ilerlediği çelik kiriş  

Mekanın kuzey doğusunda kalan 154x217 cm. genişliğindeki açıklık, drenaj 

kuyularından birine uzanmaktadır (Şekil 4.26). 308x660 cm.lik alana oturan M02-2, 

basitçe hafif tuğla ve ahşap kullanılarak yapılmış ve şu anda depo olarak kullanılan bir 

mekandır (Şekil 4.27). 

 

Şekil 4.26 : Drenaj kuyusu 
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Şekil 4.27 : M02-2 mekanı 

M02 mekanında makineler -0.61 kotunda konumlandırılmıştır. Bu kısımda elektrik 

enerjisi ile çalışan, altı adet Amerikan “Nash Hytor” markalı vakum pompası (Şekil  4.28, 

4.29), iki adet Alman “Wernert” markalı, (Şekil 4.30, 4.31) iki adet Fransız “Maison L. 

Bergeron” ve +0.14 kotunda bir grup halinde (Şekil 4.32), üç adet İtalyan “Worthington” 

markalı su pompası bulunmaktadır (Şekil 4.33, 4.34).  

 

Şekil 4.28 : “Nash Hytor” markalı vakum pompa grubu 
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Şekil 4.29 : “Nash Hytor” makine etiketleri 

 

Şekil 4.30 : Wernert pompa 
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Şekil 4.31 : Wernert pompa, makine etiketi 

 

Şekil 4.32 : Bergeron pompa 

 

Şekil 4.33 : Worthington pompa, makine etiketi 
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Şekil 4.34 : Worthington pompa 

2056x1554 cm. genişliğindeki, 318.78 m²‟lik, M03 mekanına, dışarıdan, güney 

cephesinde bulunan -0.07 kotundaki K3 kapısı ile ulaşılmaktadır. Mekanın örtüsü çelik 

konstrüksiyonlu, çift eğimli bir çatıdır; çatıda orta aksa bir ışıklık oturtulmuştur. Doğu 

duvarında bulunan beş adet P4, güney cephesindeki dört adet P4a ve P‟2 penceresi ve 

K3 kapısı ve ışıklıklarla aydınlık bir mekan sağlanmıştır (Şekil 4.35). Bütün mekanın 

üzerinde hareket eden taşıyıcı ayaklar üzerine oturtulmuş mekanik bir vinç 

bulunmaktadır (Şekil 4.36). 

 

Şekil 4.35 : M02 mekanı genel görünüm 
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Şekil 4.36 : Hareketli vinç, batı ucu 

M03 mekanında, yalnızca gövdesi plan düzleminde 290x555 cm.lik  bir alana oturan, 

buhar gücüyle çalışan, İngiliz yapımı “Hathorn-Davey” pompa dikkati çekmektedir. (Şekil 

4.05, 4.37, 4.38) Bu pompa, çalışma sistem ve prensipleri bakımından bir otomobil 

motoruna benzer üretilmiştir; pompanın sahip olduğu üç piston aracılığı ile üç zamanlı bir 

motor olarak çalışarak, düzenli bir su pompajı sağlaması amaçlanmıştır. Gerekli 

durumlarda makineye müdahale ve yedek parçalarının üretilmesi amacıyla hazırlanmış, 

bu pompanın tüm parçalarının çizim ve detaylarını içeren bir kitap makinenin yanında 

korunmaktadır.  

 

Şekil 4.37 : Hathorn-Davey buharlı pompa 
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Şekil 4.38 : Hathorn-Davey buharlı pompa, makine etiketi 

Yine aynı kısımda, buhar gücünü elektrik enerjisine çeviren, tesisin ve daha sonra 

Terkos köyünün aydınlatma ihtiyacını karşılaması amacıyla kurulmuş, iki adet Fransız 

“Fives-Lille” jeneratör, (Şekil 4.04, 4.39, 4.40) bir adet adet elektrik enerjisi ile çalışan 

Alman “Wernert” markalı  su pompası yer almaktadır. 

 

Şekil 4.39 : “Fives-Lille” jeneratör 

 

Şekil 4.40 : “Fives-Lille” jeneratör, makine etiketi 
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M02 ve M03 mekanlarında bulunan elektrik pompalarının tümü, 1951 yılında Silahtar-

Terkos Havai Elektrik Hattı‟nın inşa edilmesinden sonra, 1952 ve 1955 yılları arası 

kurulmuştur.  

3320x2000 cm. boyutlarındaki, 671.99 m²‟lik, M04 mekanının kuzey girişinde bulunan 

özgün kapı yok olmuştur. Bunun yerine +0.29 kotundaki K4 kapısı ile bu mekana 

ulaşılmaktadır (Şekil 4.41). Mekan zemin kotu ortalama +0.37 kotundadır. Mekanın 

örtüsü çelik konstrüksiyonlu, çift eğimli bir çatıdır; çatıda orta aksa bir ışıklık 

oturtulmuştur. İki farklı tip çatı makası bulunmaktadır (Şekil 4.42, 4.43). Pompa 

bölümünden farklı olarak mekanın çok aydınlık olması amaçlanmadığı için, geniş çatı 

ışıklığına rağmen, duvarlardaki açıklıkların oranı düşük tutulmuştur. Bütün mekanın 

üzerinde hareket eden, çelik kolonlar üzerine oturtulmuş elektrikli bir vinç bulunmaktadır 

(Şekil 4.44). Karo mozaik döşeme kaplamalı mekanda eski işleve ait bir iz kalmamıştır.  

 

Şekil 4.41 : K4 kapısı 
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Şekil 4.42 : Yeni makas tipi 

 

Şekil 4.43 : Özgün makas tipi 

M01 mekanına açılan kapılara ulaşan bir merdiven bulunmamaktadır.  

994x985cm.lik, 95.93 m²‟lik, M04-1 mekanına camlı bir metal kapı ile ulaşılmaktadır. 

Kendi içinde çözülmüş, çelik konstrüksiyonlu çift eğimli bir çatısı bulunmaktadır. Bu 

bölüm halen ofis ve malzeme deposu olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 4.44 : Elektrikli vinç 

2070x1780 cm. boyutlarındaki, 369.78 m²‟lik, M05 mekanına -0.13 kotundaki K3 

kapısından girilmektedir. Ortalama +0.06 kotundaki mekan 30x30 cm.lik karo mozaik ile 

kaplanmıştır. Mekanın örtüsü çelik konstrüksiyonlu, çift eğimli bir çatıdır; çatıda orta aksa 

bir ışıklık oturtulmuştur (Şekil 4.45). Batı cephesindeki dört adet P5, güney cephesindeki 

dört adet P5 ve P‟3 pencereleri ve K3 kapısı ve ışıklık ile aydınlık bir mekan sağlanmıştır 

(Şekil 4.46). 935x1036 cm. boyutlarındaki, 95.29 m²‟lik, M05-1 mekanının da kendi 

içinde çözülmüş, çelik konstrüksiyonlu çift eğimli ve ışıklıklı bir çatısı bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.45 : Işıklık 
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Şekil 4.46 : M05 mekanı genel görünüm 

M05 mekanında iki adet, (Şekil 4.47, 4.48) M05-1 mekanında da daha ufak iki adet 

İngiliz yapımı “Edwin Danks & Company” firması yapımı kazan bulunmaktadır (Şekil  

4.49). Mekanların kuzeyinde kalan +0.06 kotundan +2.58 kotuna yükselen, tüm 

kazanların bağlı olduğu ve her iki bacaya da ulaşan tuğla baca yolu, ilk dönem jeneratör 

binasındakinin aksine, bu kısımda varlığını korumaktadır. (Şekil 4.50) Burada da pompa 

bölümü ile bağlantıyı sağlayan bir geçiş bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.47 : “Edwin Danks & Company”  kazanlar 
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Şekil 4.48 : “Edwin Danks & Company”  kazan kapağı 

 

Şekil 4.49 : “Edwin Danks & Company”  kazanlar 
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Şekil 4.50 : Baca yolu 

Bu bölümlerde kullanılan çelik konstrüksiyonlu ve gergili asma çatı strüktür, yapıldığı 

dönemlerdeki çelik yapım sisteminin etkileyici örneklerindendir. Çatıda şeffaf fenerler 

bırakılmasıyla, ışık ve havalandırma sağlanmıştır. 

 

4.4.2 Cepheler 

4.4.2.1 Kuzey Cephesi 

Kuzey cephesi Pompa binasının giriş cephesidir. (Şekil 4.51) Dönemsel olarak yalnızca 

ilk yapılan binanın baktığı cephedir. Eklenti yapılar, doğrusal işleyişe göre, güneye doğru 

yapıldığı için kuzeye cephe vermemektedirler. Kuzey cephesinin doğu kısmında pompa 

bölümü, batı kısmında 6.20 m.lik bir geri çekilmeyle kazanların bulunduğu jeneratör 

bölümü bulunmaktadır. Jeneratör bölümünün geri çekilmesiyle oluşan içköşede, taban 

kaidesi seviyesinde 280cm. yarıçaplı, ilk yapılan tuğla baca bulunmaktadır.  

Kuzey cephesinin pompa bölümüne ait olan kısım kendi içinde simetrik cephe düzenine 

sahiptir. Ortadaki K1 kapısının giriş olduğunu vurgulamak amacıyla, kapının açıklığı 

yarım dairelik bir kemer ile geçilmiştir. Kapının iki tarafında birer adet P1 penceresi 

bulunmaktadır. Kapının üstünde yüksek mekanı aydınlatmaya yönelik P‟1 penceresi 

oluşturulmuştur. 

Alının üzerinde bir silme, alt pencerelerin altında da 5cm. genişleyen parapetin üzerinde 

bir korniş bulunmaktadır. Cephenin iki kenarında bulunan iki plaster, hem duvarın 

stabilitesini destekler niteliktedir, hem de yan cepheden dönen saçak silmelerinin 
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sonlandırılmasında kullanıldığından ve cephede abartıdan uzak işlevsel bir hareketlilik 

kazandırdığından estetik özelliğe sahiptir. 

 

Şekil 4. 51: Kuzey cephesi 

Kuzey cephesinin geri çekilmiş jeneratör bölümü, +0.29 zemin kotunda, 305x458cm.lik 

K4 kapısı (Şekil 4.41) ve +5.34 kotuna oturan 274x503 cm.lik P‟4 penceresi ile pompa 

bölümüne göre daha az hafifletilmiş daha kapalı bir cephe düzenine sahiptir. Hemen 

yanındaki pompa binasında güdülen estetik kaygı bu cephede, jeneratör binasının 

pompa binasına hizmet veren işleviyle sahip olduğu ikincil öneminden ötürü de, 

hissedilmemektedir. Ayrıca özgün halinde, batı köşesinde görülen ve batı cephesi 

boyunca devam eden profil seviyesinde olan saçak kotu yaklaşık 550cm. yükseltilmiş, bu 

müdahale ile cephe etkisi bozularak daha sağır hissedilmesine neden olunmuştur.  

Kuzey cephesinde +1.70 kotunda başlayan parapetin üzerinde de korniş bulunmaktadır. 

Duvar korniş altında 7.5 cm. genişlemektedir. 

Kuzey cephesinde yer alan bacanın, cephenin en baskın etkisine sahip mimari öğesi 

olmasının yanısıra, tesisin de nirengi noktası olma özelliğine sahiptir (Şekil 4.52). 

Yaklaşık 35m. yüksekliğinde olan tuğla baca, zaman içerisinde uğradığı çeşitli hasarlar 

nedeniyle üst kısımlarında çemberlenerek sağlamlaştırılmıştır (Şekil 4.53). +6.48 

kotunda bitirilen kaidenin üzerinde, farklı özellikte tuğladan yapılan korniş, dikkate değer 

estetik nitelik taşımaktadır (Şekil 4.54).  
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Şekil 4. 52: Baca, zemin seviyesi 

 

Şekil 4. 53: Baca, çemberleme görülmektedir 
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Şekil 4. 54: Baca saçak seviyesi 

4.4.2.2 Doğu Cephesi 

Doğu cephesi pompa bölümü işlevinin baktığı cephedir. Dönemsel olarak, kuzey 

kısmında ilk yapı, güney kısmında da 6.70 m.lik geri çekilmeyle eklenti yapı 

bulunmaktadır. (Şekil 4.55) 

Doğu cephesinin kuzey bölümü, simetrik düzeni, açıklık genişlik ve yükseklikleri ile, ve 

pencere detayları ile pompa bölümü kuzey cephesinin özelliklerini taşımaktadır. (Şekil 

4.33) Özgün halinde kuzey cephesi ile aynı özellikleri taşıyan bu kısım, cephenin 

önündeki hendeğin doldurulması ve dış zemin kotunun alt korniş seviyesine kadar 

yükseltilmesi ile bir takım değişiklikler geçirmiştir. Çatı eğiminin bu cepheye doğru 

verilmesinden dolayı, aynı kotta devam eden düz saçağın altında silmesi bulunmaktadır. 

 

Şekil 4. 55: Doğu cephesi 
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Eklenti binanın geri çekildiği yerde, güneye bakan 6.70m.lik duvar üzerinde ilk binaya ait, 

bu binadaki pencerelerin özelliklerinde bir pencere bulunmaktadır. Pencerenin batı 

kenarındaki sövenin üstüne eklenti binanın duvarı bitiştirilmiştir (Şekil 4.56). Ayrıca yine 

aynı duvar üzerinde, içi duvar örülerek kapatılmış çatı penceresinin sövesi, binanın hem 

içinde hem de dışında kalan kısımları ile görülebilmektedir. (Şekil 4.19) 

 

Şekil 4. 56: P1a penceresi 

Doğu cephesinin, eklenti binanın bulunduğu kısım, içeriden plan üzerinde olduğu gibi, 

cephede de iki ayrı kütle halindedir. Eklenti kısımlar arasındaki dönemsel farklılıklar 

pencerelerden, saçak farklılaşmasından ve bu iki eklentinin farklı duvar kalınlıklarına 

sahip olmasından kaynaklanan 46 cm.lik dişten anlaşılmaktadır. (Şekil 4.57, 4.58) Orta 

kısımda bulunan açıklıklar, detay ve kemerli atkısının cephede yarattığı etkisiyle, ilk 

binanın açıklıklarının sadeleştirilmiş benzerleri olarak yer almaktadır (Şekil 4.59). Güney 

kısmı, düz atkı ile geçilmiş P4 tipi pencereler ile farklı bir cephe etkisine sahiptir. Doğu 
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cephesinin güneyinde bulunan bu kısmın da, saçak altı silmesi bulunmaktadır (Şekil 

4.60). 

 

Şekil 4. 57: İki duvarın kalınlık farkı cepheden anlaşılabilmektedir 

 

 

Şekil 4. 58: Saçak 
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Şekil 4. 59: Doğu cephesinden görünüm 

 

Şekil 4. 60: Doğu cephesinden görünüm 
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4.4.2.3 Güney Cephesi 

Güney cephesi dönemsel olarak sadece eklenti yapının bulunduğu cephedir; doğu 

kısmında pompa bölümü, batı kısmında 8.20m.lik geri çekilmeyle jeneratör işlevleri yer 

almaktadır. (Şekil 4.61) 

 

Şekil 4. 61: Güney cephesi 

Güney cephesinin doğu kısmı simetrik etkili cephe düzenine sahiptir. Ortada K3 kapısı 

ve iki kenarında aynı yüksekliğe sahip, P4a pencereleri bulunmaktadır. Kapı açıklığının 

etrafında, cephede etkisi pek az hissedilen bir söve bulunmaktadır.  

Güney cephesinin doğu kısmının üzerindeki alın, sanki basit geometrik bir düzenleme 

düşünülerek, bir kat silmesiyle alt kısmından üçgen bir parça olarak ayrılmıştır. Bu üçgen 

alının içinde, cephelerin genel açıklık oranlarıyla karşılaştırınca, küçük bir açıklığa sahip, 

çatının eğimine paralel alınarak, üst kenarında sivri bir tepe oluşturmuş, +10.61 kotuna 

oturan, P‟2 penceresi bulunmaktadır. (Şekil 4.62) 

Güney cephesinin geri çekilmiş olan batı bölümü de alınlı ve alının bir kat silmesiyle 

duvarın alt kısmından ayrılması gibi, doğu bölümüne benzer özellikler taşımaktadır. 

Ancak bu bölümde kütle daha alçak tutulmuş (silme altı doğudaki +9.62 olmasına karşın 

batı kısmında +5.90) ve açıklıkların oranı azaltılmıştır. -0.13 kotunda ve 297x497cm. 

boyutlarında olan K3 giriş kapısı cephenin ortasında konumlandırılmamış, en batısındaki 

açıklık olarak yer almıştır. Alın içerisindeki P‟3 penceresi iki parça olarak yapılmış, yan 

alındaki P‟2 penceresinden daha geniş tutulmuş, ancak üst kenarın çatı eğimine paralel 

tutulmasıyla benzer bir etki yakalanmıştır. (Şekil 4.63) 
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Şekil 4. 62: Güney cephesi, doğu bölümü 

 

Şekil 4. 63: Güney cephesi, batı bölümü 
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Güney cephede dikkat çeken bir mimari öğe olarak, yaklaşık 50m. yüksekliğe,  +3.50 

kotunda 228cm. yarıçapa sahip sahip betonarme baca bulunmaktadır. 1937 yılında 

yapılmış olan bu baca, sonradan eklenen kazanlara hizmet vermiştir. (Şekil 4.64) 

 

Şekil 4. 64: Betonarme baca 

4.4.2.4 Batı Cephesi 

Batı cephesi yalnızca jeneratör işlevinin baktığı cephedir. Dönemsel olarak da kuzey 

kısmında ilk bina, güney kısmında eklenti bina bulunmaktadır. (Şekil 4.65) 

Batı cephesinin güney kısmındaki P5 ve kuzeyindeki P5a pencereleri, güney 

cephesindeki P5 pencereleriyle aynı detaya ve cephe etkisine sahiptir. Cephenin kuzey 

kısmında +6.05 kotunda bulunan saçak altı silmesi, çatının yükseltilmesiyle cephenin 
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neredeyse ortasında kalmıştır (Şekil 4.66). Parapet hizasının altında da basit bir kat 

kornişi bulunmaktadır. Güney tarafında ise korniş kullanılmamıştır, saçak seviyesinde 

ters kirişin oluşturduğu parapetin çıkıntısı hissedilmektedir. 

 

Şekil 4. 65: Batı cephesi 

 

Şekil 4. 66: Batı cephesi, kuzey köşesi 

Batı ve güney cephelerindeki P5 pencerelerinin üzerinde bulunan metal çubukların, 

direkt güneş ışığını kesen perdeleme elemanlarını taşıdığı düşünülmektedir. 

+11.52 saçak kotlu kuzey kısım, +6.71 saçak kotlu güneydeki kütleden daha fazla 

yüksekliğe sahiptir. İlk yapının parçası olan bu kısım, taş sövelerle çevrilmiş özgün 

detaylı pencereleri ile, kuzey cephesindeki mimari üslubu devam ettirmektedir.  

Doğu cephesinde olduğu gibi bu cephede de, farklı kalınlıklarda, iki ayrı dönem eklentisi 

duvarın birleştiği yerde 30 cm.lik bir diş dikkat çekmektedir. (Şekil 4.67) 
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Şekil 4. 67: Batı cephesi 

4.4.3 Strüktürel Özellikler 

Yapının taşıyıcı sistemini, taşıyıcı taş duvarlar, betonarme kolon-kiriş sistemi, ahşap ve 

çelik strüktürlü çatılar ile, betonarme döşemeler oluşturmaktadır. 

M01 ve M04 mekanları, 50 –100 cm. arası değişen duvar kalınlıklarında, geniş açıklıkları 

bulunan taşıyıcı duvarlar kullanılarak kargir olarak yapılmıştır. Çatı strüktürü ve içeride 

bulunan mekanik vinç sistemi, pompa bölümünde, bu duvarlara gömülü 41x41x21 cm.lik 

dişler üzerine oturtulmuştur. (Şekil 4.68, 4.69) Jeneratör bölümünde ise çatı ve vinç 

sistemi, sonradan yapılmış olan çelik noktasal taşıyıcıların üzerinde bulunmaktadır. 

Birinci eklenti yapıda kalınlıkları, M02 bölümünde 80-83 cm. arası, M04 mekanında da 

38-50 cm. arası değişen taşıyıcı duvarlar kullanılarak kargir olarak yapılmıştır. Vinci 

taşıyan ayaklar duvarlara sonradan eklenmiştir. 

M03 ve M05 mekanları betonarme kolon-kiriş sistemiyle yapılmıştır. Bu bölümdeki çatı 

strüktürü ve vinç sistemi kolonlar üzerindeki dişlere oturtulmuştur. 

Yapılan araştırmalarda henüz binanın temel yapısına ait bilgilere ulaşılamamıştır. 
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Şekil 4. 68: Taşıyıcı diş 

 

Şekil 4. 69: Taşıyıcı diş, alttan görünüm 
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İlk yapılan binada volta döşeme kullanılmıştır. Eklenti kısımlarda betonarme döşeme 

uygulanmıştır. Özgün olarak üzerindeki şap ile kullanılmış, bazı bölümler sonradan karo 

mozaikle kaplanmıştır. 

İlk yapılan kısmın pompa bölümündeki çelik çatı strüktürü dikkate değer özgün detaylar 

içermektedir (Şekil 4.70, 4.71, 4.72, 4.73). Eklenti kısımlarda ve eski jeneratör 

bölümünün yenilenen çatısında ahşap aşıklardan da yararlanarak, daha hafif olan çelik 

gergili, asma strüktürlü bir çatı sistemi kullanılmıştır. 

 

Şekil 4. 70: M01 çatı kirişi detayı 

 

Şekil 4. 71: M01 çatı kirişi detayı 
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Şekil 4. 72: M01 çatı kirişi detayı 

 

Şekil 4. 73: M01 çatı kirişi detayı 
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Dönemin sanayi yapılarında, çalışma esnasında hareket eden veye titreşim yayan 

makinelerin oturduğu temeller genellikle binanın temellerinden bağımsız yapılmasına 

karşın, M01 mekanı bodrumunda bu kısmın temelinin makinelerin temeliyle birleşik 

yapıldığı görülmektedir. M03 mekanında ise Hathorn-Davey markalı pompa binadan ayrı 

bir temele sahiptir. 

4.4.4 Mimari Öğeler 

Kapı ve pencereler, içeriye doğal aydınlatmayla daha çok ışık alınması hedeflenerek 

yapılmışlardır. Bu doğrultuda geniş açıklıklar oluşturulmuş ve bu açıklığa oturtulacak bol 

camlı bir pencere sistemini destekleyip çalıştırabilecek, çekme demirden U,T,L,I ve I 

profil detayları kullanılmıştır. 

İlk yapıda estetik kaygının varlığıyla, pencerelerin oranlarının söve yapısının bir bütünlük 

içerisinde bulunduğu hissedilmektedir. 

4.4.4.1 Kapı ve pencereler 

M01 mekanına girilen K1 kapısının 7 cm.lik eşiğinin altı ±0.00 kotundadır ve kapı, 

üstündeki yüksek penceresi ve giriş olduğunu vurgulamak amacıyla yarım daire şeklinde 

yapılmış kemeriyle, kargir bina duvarında 300x792 cm.lik büyük bir açıklık olarak 

bulunmaktadır (Şekil 4.74).  

 

Şekil 4. 74: K1 kapısı 
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Üç kanatlı olan bu kapı metal kasa ve çerçeve içinde metal kanat, bir üst kısmında 

özgün halinde cam bulunan kısım ahşapla kapatılarak (Şekil 4.75), en üst bölümünde ise 

özgün haline uygun olarak metal çerçeve ve cam kullanılarak yapılmıştır (Ek A, Şekil 

4.76).  

 

Şekil 4. 75: K1 kapısı 

 

Şekil 4. 76: K1 kapısı 

Söz konusu kapının iki tarafında birer adet 250x511cm.lik P1 penceresi bulunmaktadır 

(Ek A, Şekil 4.77). K1 kapısının üstünde oluşturulmuş alının içinde, +10.25 kotunda, 

alçak ama geniş bir 263x502cm.lik P‟1 penceresi oluşturulmuştur (Şekil 4.78). İlk yapılan 

kısımların kapı ve pencereleri, etraflarındaki taş sövelerle çevrelenmiştir. M01 mekanının 

doğu cephesinde özgün halinde kapı olan açıklık, yine yarım daire şeklindeki kemeri 
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korunarak zaman içinde P2 no.lu pencereye dönüştürülmüş ve bu giriş iptal edilmiştir 

(Şekil 4.79). 

 

Şekil 4. 77: P1 penceresi 

 

Şekil 4. 78: P‟1 penceresi 
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Şekil 4. 79: P2 penceresi 

M02 mekanında bulunan 250x418 cm.lik P1a (Şekil 4.80) ve P2 pencereleri (Şekil 4.79) 

ile 248x499 cm.lik K2 kapısı (Şekil 4.81), açıklık, detay ve kemerli atkısının cephede 

yarattığı etkisiyle, ilk binanın pencerelerinin sadeleştirilmiş benzerleri olarak yapılmıştır.  

 

Şekil 4. 80: P1a penceresi 
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Şekil 4. 81: K2 kapısı 

Güney kısmında bulunan 240x420 cm.lik açıklığa sahip, düz atkı ile geçilmiş P4 

penceresi, bu özellikleriyle farklı bir cephe etkisi yaratmıştır (Şekil 4.82). M02 mekanının 

doğu cephesinde bulunan K2 no.lu giriş kapısı, +1.97 kotunda ve 248x499 cm. 

boyutlarındadır (Şekil 4.81). Metal kasa ve çerçeve içinde cam kullanılmış, iki metal 

kanatlıdır. 

M03 mekanının güney cephesinde bulunan K3 kapısı, -0.07 kotunda ve 297x702 cm. 

boyutlarındadır, M05 bölümündeki K3 kapısı ise -0.13 kotunda ve 297x497 cm. 

boyutlarındadır. Bu kapıda metal kasa ve çerçeve içinde cam kullanılmıştır ve kapının 

dört metal kanadı bulunmaktadır. 149 cm.lik genişliğe sahip iç kanatlar, bağlı oldukları iki 

dış kanatla birlikte hareket ederek daha geniş bir açılma sağlayabilmektedir. M03 

mekanındaki, ortada 297x702 cm.lik K3 giriş kapısı ve iki kenarında aynı yüksekliğe 

sahip, 503 x (221,261,245.220) cm.lik P4a (Şekil 4.82) pencereleri bulunmaktadır. 

Üçgen alının içinde yapılan, çatının eğimine paralel alınarak, üst kenarında sivri bir tepe 

oluşturmuş +10.61 kotuna oturan, 298x195cm.lik P‟2 penceresi, cephelerin genel açıklık 

oranlarıyla karşılaştırınca, sahip olduğu açıklık çok küçük kalmaktadır  (Şekil 4.83). 
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Şekil 4. 82: P4a penceresi 

 

Şekil 4. 83: P‟2 penceresi 
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M04 mekanının kuzey girişinde bulunan özgün kapı yok olmuştur. Bunun yerine metal, 

sürgülü tek kanatlı, +0.29 kotunda ve 305x458 cm. duvar açıklığına sahip K4 kapısı 

getirilmiştir (Şekil 4.41). Alın içerisindeki +6.48 kotuna oturan, 295x272 cm.x 2 „lik P‟3 

penceresi iki parça olarak yapılmış, yan alındaki P‟2 penceresinden daha geniş 

tutulmuş, ancak üst kenarın çatı eğimine paralel tutulmasıyla benzer bir etki 

yakalanmıştır (Şekil 4.84). 

 

Şekil 4. 84: P‟3 penceresi 

M05 mekanındaki düz atkılı 195x305 cm.‟lik P5 (Şekil 4.85) ve M04 mekanındaki 

253x258 cm. açıklığa sahip söveli ve kemerli P5a pencereleri, (Şekil 4.85a) güney 

cephesindeki P5 pencereleriyle aynı detaya ve cephe etkisine sahiptir. 

 

Şekil 4. 85: P5 penceresi 
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Şekil 4. 85a: P5a penceresi 

Doğu cephesinde, özgün halinde P1 olarak kodlanabilecek pencerelerin alt kanatları 

sabitlenmiş ve parapet yükseltilmiş, en altta kalan iki modül cam çerçevesi bu parapetin 

içinde kalmış ve 250x418cm.lik açıklığa sahip P1a‟ya dönüştürülmüştür (Şekil 4.86). 

 

Şekil 4. 86: P1a penceresi 
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4.4.5 Malzeme ve Yapım Tekniği Özellikleri 

Terkos Su Pompa İstasyonu, ilk binası kagir yığma tekniği ile, eklenti bina ise betonarme 

kolon-kiriş sistemiyle yapılmış bir binadır. Binanın yapımında taş, harç, sıva, şap, tuğla, 

beton harcı, donatı demiri, basınç veya çekme gerilmeleri taşıyan çelik, çekme demir 

profil, ahşap ve marsilya tipi kiremit ile ondüle çatı kaplaması kullanılmıştır. 

İlk yapının dış duvarları taş örgü üstü sıvadır. Kullanılan sıvanın dökülmemesi ve sağlam 

kalması nedeniyle rölöve aşamasında taş örgüsünün yapısı tespit edilememiştir.  

Sıva olarak çimento harcı bulunmaktadır. Buna karşın bina yakın tarihe kadar 

kullanıldığından ve bakımı günümüze kadar devam ettiğinden, binaya çeşitli 

müdahalelerin olduğunu göz önünde bulundurarak, özgün malzemenin nereye kadar 

korunduğuna ve özelliklerine ancak uygulama aşamasında yapılacak malzeme analiz 

çalışmalarında ulaşılabilecektir.  

Cephede kullanılan saçak silmesi, pencere ve kapı söveleri yapımında kireçtaşı 

kullanılmıştır. 

Eklenti yapının betonarme taşıyıcı sisteminde beton harcı ve donatı demiri kullanılmıştır. 

Kolonların arasında kalan duvarlar tuğla üzeri sıva ile kaplanmıştır. 

İlk dönem pencere doğramalarında çekme demir profil; eklenti binalar ve ilk dönem 

binalarının değiştirilen kapı ve pencere detaylarında ise kutu profillerden yararlanılmıştır. 

Çatıda aşıklar ve çatı altı kaplaması olarak ahşap kullanılmıştır. Ana giriş kapısında ve iç 

kapıların bazılarının yapımında da ahşap kullanılmıştır.  

4.5 Yapının Bozulma Nedenleri 

Bina yüzyirmi yıllık bir geçmişe sahip olmasına ve bunun seksendokuz yılını aktif bir 

sanayi binası hizmeti vererek geçirmiş olmasına rağmen, herhangi ciddi bir strüktürel 

veya sistematik bozulmaya –zemin suyu hasarı, konum ve binanın işlevi nedeniyle farklı 

bir bozulma statüsünde incelenebilir- neden olacak “iç neden” gözlenmemiştir. Bundan, 

malzeme seçimi, işçilik ve kullanılan detayları ile, özenle planlanarak uygulanmış bir bina 

olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Terkos Su Pompa İstasyonu ana binası iyi 

korunmuş bir yapıdır. 

Bununla birlikte, Terkos Su Pompa İstasyonu ana binasındaki bölgesel bozulmalarda  

çeşitli iç ve dış etkenler gözlenmiştir.  
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Binanın gölün havzası içinde yapılması, işlevi gereği su ile içiçe olması nedeniyle 

duvarların zeminden aldığı suyun yol açtığı hasara binanın pek çok yerinde 

rastlanmaktadır. Zemin altında bulunan mekanlar içine kendi doğal yönlenmesiyle dolan 

suyun tahliyesini sağlayan sistem günümüzde de çalışır olmasına rağmen, suyun temele 

ulaşmasını engelleyen bir çözüm bulunmaması yüzünden, zemin suyu aktif bir bozulma 

nedeni olmaya devam etmektedir. 

Tesisin ve özellikle pompa yapısının bir sanayi yapısı olması nedeniyle, içeride üretim 

hizmeti veren makineler ile bu makineleri barındıran bina, biri diğerinden ayrı 

düşünülemez. Yapının hizmetini tamamlayıp aktif çalışmasına son verildikten sonra, ilk 

yapım sırasında takılmış olan kazanlar yerinden çıkartılmış ve zaman içerisinde -ikisi 

dışında- yok olmuşlardır. Ayrıca bu kazanların çıkartılırken, büyüklükleri nedeniyle 

kapıdan geçemeyecekleri için çatının sökülmesi suretiyle binanın yukarısından 

çıkarıldığını, o dönemde çalışmış  bazı işçilerden öğrenmekteyiz.  

Bu çalışmaların çatıya verdiği zararı göz önünde bulundurarak aynı şekilde, çatıdaki 

bozulma ve hatalı onarım çalışmalarıyla içerideki makinelerin zarar görmesinden de söz 

etmemiz mümkündür. Çatıda yapılan onarım ve yenileme çalışmalarında yağmurlu bir 

mevsimin seçimi, içeride iyi korunmuş özgün pompa makinelerinde korozyona neden 

olmuştur. Bunun yanı sıra, çatı oluklarında kullanılan yanlış detaylar – ki bazı detaylar 

malzemenin yanlış tanınmasından kaynaklanmış, çinko derenin farklı sıcaklıkta hareket 

etmesiyle yağmur oluğu ve çinko iniş hatları derzlerinden ayrılmış ve geçirimsizlik 

özelliğini yitirmiştir- yeni sorunları beraberinde getirmiştir (Şekil 4.87). 

 

Şekil 4. 87: M01 ve M04 arası yağmur olukları 
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Bakımla görevli bir tesis işçisinden, bacanın üzerinde bulunan çatlakların yıllar 

öncesinde düşen bir yıldırımdan sonra, 1999 depreminde daha da büyüdüğünü 

öğrenebilmekteyiz (Şekil 4.88). Ayrıca pompa binası içine giren kuşların dışkılarının 

makinelere zarar vermesi nedeniyle, kuşların girebileceği tüm deliklerin kapatılmış 

olması;  binanın dış cephesinde, daha çok batı cephesinde liken oluşumlarının 

bulunması, bozulmaya neden olan doğal dış etkenlerden sayılabilir (Şekil 4.89). 

 

 

Şekil 4. 88: Baca üzerindeki çatlaklar görülebilmektedir 
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Şekil 4. 89: Liken oluşumları 
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BÖLÜM 5: RESTİTÜSYON 

Terkos Su Pompa İstasyonu‟nun ilk su basma kapasitesinin zaman içinde arttırılması 

ihtiyacı hissedilmiştir. 1930 yılı öncesi eklenen iki küçük buharlı pompa ve kazanları için 

ana binaya ilk eklentiler yapılmıştır. 1937 yılında eski pompa binasına eklentiler 

yapılarak önce İngiliz yapımı buharlı pompa, 1953 yılında da elektrikle çalışan pompa 

grubu devreye sokulmuştur. Bunun yanısıra, 1928 yılında kurulan elektrik üniteleri ve 

çeşitli zamanlarda değişen ihtiyaçlara göre kurulan veya kaldırılan hizmet binalarıyla, 

tesis içindeki mimari oluşum sürekli bir değişim içinde kalmıştır. 

Rölöve verilerinden ve eski dönem çizimlerinden yararlanılarak, ana pompa binasındaki 

eklentileri ve tesis içindeki bir takım değişiklikleri tarihlendirmek ve bunları 

sınıflandırmak, bu sayede sağlıklı restitüsyon kararlarını oluşturmak mümkün olmuştur.  

Tesisin yapıldığı tarihlerde hazırlanmış olan bir kitap, tüm tesis, sistemin ilerlediği su 

yolları ve Terkos Su Sistemiyle ilgili detay ve binaların ölçekli ve renkli çizimlerini 

içermektedir. Birinci dönem restitüsyonu ile ilgili kesin bilgilere bu kaynaktan ulaşılmıştır. 

24 no.lu gösterilen bu kaynak kitap şu anda İSKİ‟ye ait bir depoda saklanmaktadır. Bu 

güne kadar kitabın öneminin anlaşılamamasından dolayı, bırakıldığı koşulların koruma 

adına yetersizliğinden hasarlı durumdadır ve elden geçirilip ciddi bir korumaya alınması 

gerekmektedir. 

İlk yapım tarihinde, şu anda sadece kuzey cephesinde pompa binasının önünde ve batı 

cephesinde görülen hendeğin, tüm binayı çevrelediği bilinmektedir. Binanın güney 

cephesinde, pompa binasının giriş kapısı yerine pencere kullanılması dışında, kuzey 

cephesindeki gibi bir düzenleme yapılmıştır. Tüm pencerelerde çekme demirden U,T,L,I 

ve I profil detayları kullanılmıştır. 

Terkos Pompa İstasyonu ana binasının sonradan eklenen kısımları da farklı tarihlerde 

yapılan üç kısımdan oluşmaktadır (Şekil 5.01). Bu sonuca bazı ipuçlarından 

yararlanılarak ulaşılmıştır. Eklenti kısımlar olan II ve III no.lu bölümler bir mekan 

bütünlüğü hissettirseler de aralarında bir takım önemli farklar mevcuttur. Öncelikle II 

no.lu kısmın duvarları kargir olmasına rağmen, III no.lu kısım betonarme kolon kiriş 

sistemiyle taşıtılmıştır. II ve III no.lu kısımlar üzerinde kurulu vinç sistemi, III no.lu 

kısımda yine betonarme kolonlara oturmakta, II no.lu kısımda ise kargir duvara sonradan 
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eklendiği belli olan ayaklar ile taşınmaktadır. Bunun yanısıra mahya kotunun aynı devam 

etmesine rağmen saçak detayları (Şekil 4.58) ile çatı sistemi detay ve malzemelerinin 

farklılığı yine dönemsel farklılığa işaret etmektedir. Ayrıca 1953 tarihli mevcut durum plan 

çizimlerinde II no.lu planda, günümüzde varlıklarına işaret eden, bina üzerinde bir izine 

rastlayamadığımız, iki adet buhar enerjisi ile çalıştığı anlaşılan su pompası çizimi 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 5.01: Ana bina planı, dönemsel eklentiler 

Bu pompaların çizimlerinden, daha küçük olmalarına rağmen, I no.lu kısımda bulunan 

pompalar ile yakın dönem teknolojisi ile üretildikleri görülmektedir. Bununla birlikte II 

no.lu kısmın çatı makaslarının da, daha basit detaylarla çözülmüş olmasına rağmen, I 

no.lu kısımdaki çelik makas çözüm ve işçiliğinin izlerini içermesinden; (Şekil 4.23, 4.72) I 

no.lu kısmın genişleme ihtiyacını karşılamak üzere, II no.lu kısmın, tesisin kuruluşundan 

kısa bir süre sonra yapıldığına ulaşılmaktadır.  

III no.lu eklenti kısmın güney ucunda bulunan, 1928 üretim tarihli iki jeneratörün ise, 

kazan bölümünün doğrusal işleyişine paralel olacak şekilde şu anda bulundukları yerde 

kuruldukları, belki de önceleri sadece bu makineleri barındıran ana binadan bağımsız, 

daha küçük bir bina ile kapatıldıkları, sonraki genişleme ihtiyacı ile bu binanın yıkılıp, 

jeneratörlerin daha geniş olan eklenti pompa binasının içine dahil edildiği izlenimi 

edinilmektedir. 
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Şekil 5.02: Plan, binanın ilk yapıldığı zamanki durumu 

Su basma kapasitesinin arttırılması amacıyla eklenen iki su pompası ve kazanlarla 

binaya ilk müdahale yapılmıştır. Yapılan bu ilk müdahalede, binanın işleyiş şemasına 

müdahale etmeden basit bir genişleme hedeflenmiştir. Binanın çevresinde bulunan 

hendeğe müdahale edilmemiş, doğu cephesindeki giriş kapısı korunmuş olmalıdır. 

Eklenen kısımda doğu cephesinde kapı açılmamış ve bu cephedeki halen mevcut 

pencere detaylarından P1 pencerelerinin sövesiz olarak uygulandığı görülebilmektedir. 

Ancak güney cephesindeki duvarların niteliği veya açıklıkları hakkında, bir kayıt veya 

bina üzerinde bir iz bulunmadığından kesin birşey söylemek mümkün değildir.   

1937 yılında yapılan eklenti çalışmalarında tesis ve ana binası bir bütün olarak ele 

alınarak ikinci müdahale yapılmış; bu müdahalede mevcut binanın işleyişinde ve 

mimarisinde de önemli değişikliklere gidilmiş ve binanın günümüzdeki haline en yakın 

biçimine getirilmiştir. M03 ve M05 mekanlarının ve binanın güneyinde kalan betonarme 

bacanın eklenmesiyle, bina genişletilmiş ve eski kısımlarda bazı değişikliliklerin 

gerekliliği doğmuştur. Doğu cephesinde hendek doldurulmuş ve M01 mekanındaki kapı 

pencereye, M02 mekanında ise bir pencere kapıya dönüştürülmüştür. Kuzey cephesinde 

M04 mekanının önünde kalan, bacayı da içine alan hendek doldurulmuştur. M02‟de 
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girişin yanına giriş kotunda bir ofis odası yapılmıştır. Batı cephesindeki pencere 

doğramaları kutu profilli yenileriyle değiştirilmiştir.  

 

Şekil 5.03: Plan, binanın ilk eklentilerle ulaştığı durum 

M03 mekanının bodrum katında, “Hathorn-Davey” markalı pompayı taşıtılan strüktürel 

yapının çok benzer birtakım özellikleri yine bodrum katta yaklaşık 1050 cm. güneyinde 

kalan -halen zeminde jeneratörlerin bulunduğu yerin altında bulunan- bölümde de 

görülebilmektedir. Bunun nedeni, sonradan aynı “Hathorn-Davey” markalı pompadan bir 

tane daha alınmasının ve bu bölüme yerleştirilmesinin planlanmış olmasıdır. Ancak bu 

gerçekleştirilememiştir. Bunun nedeni olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında bu ikinci 

pompayı taşıyan geminin batırılmış olması öne sürülmektedir. 

M04 mekanı, 1985-1986 yılları içinde büyük değişikliğe uğramıştır; içeride bulunan 

kazanlar kaldırılmış ve kazanların bağlı olduğu baca yolu sökülmüş, saçak seviyesi 

yükseltilmiş, çelik kolonlar üzerine elektrikle çalışan bir vinç sistemi kurulmuştur (Şekil 

4.44). Giriş kotu değişen bu mekanın döşemesinin de bu dönemde yükseltildiği 

düşünülebilir. Mevcut pencereler eklenti jeneratör binasında bulunanlarla aynı detaylar 

ile yapılmıştır, buradan özgün kapı ve pencerelerin, eklenti binaların yapımı sırasında 

aslına uygun olmayanlarıyla değiştirilmiş olduğu veya bir bakım çalışmasında, bu 
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pencerelerin hepsinin birlikte değiştirildiği düşünülebilir. Bu pencerelerin, eklenti pompa 

binasının pencerelerinden çok farklı olması, fakat giriş kapılarının detaylarının aynı 

olması bu şüpheyi uyandırmaktadır. Ancak eklenti jeneratör binasının, eğer varsa, özgün 

pencereleriyle ilgili herhangi bir veri veya ipucuna ulaşılamamıştır. 
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BÖLÜM 6: RESTORASYON 

Restorasyon için müdahalede öncelikle hedeflenen, bozulma sürecinin durdurulması 

olmalıdır. Bu doğrultuda zemin suyunu binanın temelinden uzak tutacak bir drenaj 

çalışması yapılması gerekmektedir. Bunun için doğu cephesinde öncelikle M01 ve M02 

mekanlarının dışındaki zemin kotu, hendek tekrar açılarak iç kota yakınlaştırılmalıdır. 

Kılcallıkla emme durdurulmalı ve zeminden yükselen rutubet önlenmelidir. Zemin 

suyunun yapı içinde ilerlemesi durdurulduktan sonra, duvar bünyesinde kalan su 

kurutulup ardından temizleme işleri ve sıva onarımları yapılmalıdır. 

Dış çatı detayları gözden geçirilip, sorun oluşturan noktalar sıhhileştirilmelidir. Sayıları 

yetersiz olan yağmur iniş boruları yer yer haznelere de alınarak zemine indirildikten 

sonra yapıdan uzaklaşacak şekilde drene edilmelidir. Özgün çatı strüktürü ve hareketli 

vinç sistemleri elden geçirilmeli ve en iyi şekilde korunması sağlanmalıdır.  

Temiz hava nedeniyle binanın çeşitli yerlerde görünen organik oluşumlar, mekanik 

olarak spatulalarla alındıktan sonra, kimyasallar kullanılarak kurutulmalıdır. 

Demir yüzeyler mekanik temizleme sonrasında antipas ve üzerine boya ile kaplanarak 

korumaya alınmalı, hareketli kısımlarda metal stabilizasyonu yapılmalıdır. 

Statik rapor doğrultusunda tuğla baca sağlamlaştırılmalı ve çatlakların ilerleyip 

büyümeleri engellenmelidir. 

Elektrik sisemi müze ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak projelendirilecek ve 

kablolar bir yerde toplanacak veya sıva altına alınarak dağınık görüntü ortadan 

kaldırılacaktır. 

Restitüsyon çalışmasından faydalanarak yokolmuş mimari tesis bileşenleri ve mekanik 

aksam yeni işlevin de gerektirdiğince aslına bağlı kalınarak yeniden yapılmalıdır. 

Kazanların olduğu kısımdaki mevcut döşeme kaldırılmalı, özgün döşemeye ulaşılmalı ve 

mümkünse özgün döşeme korunmalıdır. 

Restorasyon projesinde M01 mekanındaki K1 kapısı özgün formuna kavuşturulmuş, P2 

penceresi K1 kapısının özgün formuna dönüştürülmüştür. P1a ve P1b pencereleri tekrar 

P1 penceresine değiştirilmiştir. Söveli P5a pencereleri, K4 kapısı ve P‟1 penceresi de 
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özgün formuna kavuşturulmuş ve P‟4 penceresi de P‟1 penceresinin özgün haline 

dönüştürülmüştür. II. müdahalede yapılan sövesiz P5a pencereleri ilk haline uygun 

olarak oldukları şekilde bırakılmıştır. 

M02 mekanındaki P1a ve P1b pencereleri ile K2 kapısı P1 penceresine çevrilmiş, 

kapının yanındaki M02-1 ve alt kottaki M02-2 mekanları kaldırılmıştır. 

M04 mekanının çatısı yükseltildiği şekilde bırakılmıştır. Ayrıca mekanın mevcut döşeme 

kotu da korunmuştur. Mekanda bu tesise ait ve İSKİ‟nin elinde bulunan diğer yakın 

dönem su teknolojisini yansıtan parçaların sergilenmesi önerilmiştir; ancak bu sergi 

objelerinin nitelik ve miktarı bilinmediğinden uygulama projesi aşamasında ihtiyaç 

programını karşılayacak şekilde, geri dönüşümü mümkün hafif duvar ve asma kat gibi 

mimari öğeler eklenebilecektir.  

M04-1 mekanı M04 ve M05-1 mekanlarına doğrudan bağlantılınarak bir sergi holü olarak 

kullanımı düşünülmüştür. 

M05 ve M05-1 mekanındaki kazanlar ve kazanları çevreleyen tuğla yapı elden 

geçirilerek sergilemeye hazır hale getirilecektir.  

Binanın tümüyle sergileme amaçlı kullanılması önerilmektedir. Diğer işlevler binanın 

çevresindeki binalara verilmiştir. Müze kullanımı standartlarını ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak işlevler doğrultusunda mimari eklenti ve düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm 

sergileme alanlarında ziyaretçilerin ulaşacağı alanlar hareketli korkuluklarla açıkça 

gösterilmelidir.  
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BÖLÜM 7: SONUÇ VE ÖNERİLER 

Terkos Su Pompa İstasyonu bu gün eskiyen teknolojisi ile tüm üretim güncelliğini 

yitirmesi nedeniyle kullanılmamaktadır. Bunun yanısıra, hem mimari hem de sanayi 

bileşenlerinin sahip olduğu özgün dönemsel veriler nedeniyle, korunması ve 

bilgilendirme amacıyla bir delil olarak saklanması gerekmektedir. Yaşatılabilmesi için tüm 

eski tesisi içeren güncel ve geçerli bir işleve ihtiyaç duyulmaktadır.  

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kendilerine ait olan tesisi, müze olarak saklamak 

istemektedir. Böyle bir eserin müze koşulları ve işlerliği sağlanabildiği takdirde müze 

olarak kullanımı doğru bir çözüm olabilir. Herşeyden önce yapının bozulma süreci 

durdurulup, proje doğrultusunda gerekli tüm müdahalelerin yapılmasından sonra, özgün 

kullanımın izlenebileceği birebir sunumlara olanak tanıyacak makine bakımları, kömür 

getiren dekovilin yeniden – tesis içindeki bölümünün - yapılması, tesisin sahip olduklarını 

ifade edebilmesini sağlayacaktır; günümüzde ve daha sonraki yıllarda binayı yaşayabilir 

kılacak bir hayatla donatacaktır. 

Müze işlevi sağlanması amacıyla eklenebilecek diğer işlevler - İSKİ bünyesindeki çeşitli 

su tesislerine ait tarihi aletlerin, harita ve konu ile ilgili kitapların sergilenebileceği 

mekanlar, seminer birimleri gibi - ve çevre düzenlemeleri uygulama projesi aşamasında 

detaylandırılması önerilmektedir. 

Tesisin müze olarak kullanımını zorlaştırabilecek en büyük teknik sorun, binanın şehir 

merkezine olan uzak mesafesidir. Ancak daha sonra yapılabilecek işletim adımlarıyla 

tesisin, hafta içleri okul turlarının düzenlendiği, hafta sonları gezi, dinlenme amaçlı olarak 

gelinecek bir rekreasyon merkezine dönüştürülmesi mümkündür. 
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 Tarih: 24/B /1285 (Hicrî)   Dosya No:426   Gömlek No:24   Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   

Tersane'den Ortaköy'e kadar olan mahallere su getirilmesi için Bergos (Terkos) 
karyesi civarında bir bend inşa edilmesi ve bu konuda Şehremaneti'ne ruhsat 
verildiği. 

 

 Tarih: 12/C /1290 (Hicrî)   Dosya No:460   Gömlek No:70   Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   

Hariciye'den Kamil Bey ile Mühendis Ternob'un, Terkos Gölü’nden İstanbul'un 
bazı semtlerine su getirme imtiyazı talepleri. 

 

 Tarih: 12/C /1290 (Hicrî)   Dosya No:460   Gömlek No:82   Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   

Terkos Gölü’nden İstanbul'un Beyoğlu, Galata ve sair semtlerine su akıtma 
imtiyazını alan Kamil Bey ile ortağı Terno'dan muayyen imtiyaz akçalarının 
alınarak Hazine'ye teslim edilmesi. 

 

 Tarih: 29/Z /1297 (Hicrî)   Dosya No:1   Gömlek No:43   Fon Kodu: Y..PRK.ŞH..   

Terkos Gölü ve Kızıldere'den Dersaadet ve Beyoğlu'na su getirmek üzere Terno 
Bey'e verilen emirler ile tesis olunacak şirketin yapacağı işlerin beyan edilmesi. 
a.g.y. tt 

 

 Tarih: 29/Z /1300 (Hicrî)   Dosya No:8   Gömlek No:23   Fon Kodu: Y..PRK.AZJ.   

Terkos amelesi arasında ölümler olduğu şeklindeki haberinden dolayı kapatılan 
Moniteur Oriental gazetesinin açılışına izin talebi. (tt) 

 

 Tarih: 15/M /1301 (Hicrî)   Dosya No:1   Gömlek No:49   Fon Kodu: Y..PRK.TNF.   

Çatalca'dan Terkos'a ve Şişli, Tarabya, Maslak, Belgrad Köyü arasında yol 
inşaatına başlanıldığı. 

 

 Tarih: 21/M /1301 (Hicrî)   Dosya No:9   Gömlek No:4   Fon Kodu: Y..PRK.AZJ.   

Terkos Çiftliği'nde çıkan suyun imtiyazının uhdesine verilmesi hususunda 
Mehmed Sadık'ın talebi. 

 Tarih: 11/Za/1301 (Hicrî) Dosya No:1 Gömlek No:58 Fon Kodu: Y..PRK.SH..   
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Terkos şantiyesi tıbbi müfettişi Doktor Cabouce'nin; Terkos'un, topografik, 
coğrafi ve toprak yapısının sıtmayı arttırdığı hususunda raporu. 

 

 Tarih: 15/S /1303 (Hicrî)   Dosya No:10   Gömlek No:14   Fon Kodu: 
Y..PRK.BŞK.   

Rusların Terkos Gölü'ne cebhane yerleştirdikleri, Karaburun Çatalca ve Ahyolu 
gibi yerlerde Bulgar karyeleri çoğunlukda olduğundan tramvay inşasının 
münasib olmayacağı ve buraların muhafazası gerektiğine dair Christaky'nin 
jurnalinin takdimi ile ismi zikredilen şahsın verdiği havadislerin doğru olup 
olmadığının mütalaası.  

 

 Tarih: 23/Ca/1303 (Hicrî)   Dosya No:488   Gömlek No:30  Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   

Su Şirketi'nin Terkos'taki makinelerinde kullanılmak üzere Ereğli Madeni'nden 
kömür satın almasına muvafakat edilerse Kasımpaşa Deresi'nin tanzifini 
deruhte etme talebi.  

 

 Tarih: 06/Z /1304 (Hicrî)   Dosya No:27   Gömlek No:89   Fon Kodu: Y..MTV.   

İstanbul'da su sıkıntısının baş göstermesi üzerine Kağıthane Deresi'ne bahçe 
sulamak amacıyla yapılan setlerin yıkılması ve bazı yerlere Terkos suyu 
getirilmesi için çeşmeler yapılması. 

 

 Tarih: 11/C /1306 (Hicrî)   Dosya No:3   Gömlek No:18   Fon Kodu: Y..PRK.ŞH..   

Şehremini Mazhar Bey'in, Terkos Kumpanyası'na, şartnamesi gereğince yangın 
musluklarının bulunduğu yerlere birer teneke levha astırttığı. 

 

 Tarih: 28/L /1308 (Hicrî)   Dosya No:72   Gömlek No:102   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

1- Yemen valiliğine tayin edilen Ferik İsmail Hakkı Paşa'nın Yemen'e hareketi.  

2- Karakilise'nin Ziro kasabası ahalisinden Ruşen Efendi'nin evinin eşkıya 
tarafından yağmalanması  

3- Terkos Su Fabrikası için kömür gönderilmesi.  

4- Karadeniz'e gönderilecek olan efrad-ı müstebdilenin Dersaadet'e 
sevkolunduğu. 
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 Tarih: 03/Ş /1310 (Hicrî)   Dosya No:88   Gömlek No:54   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Umum Topçu ve İstihkam Müfettişliği Komisyonu'nun mu'tad toplantısında 
Diyarbakır'da sur üzerinde inşa olunan ebniye, Terkos Su Kumpanyası'nın 
maden kömürü vaz'ı için inşa edeceği mahal ve Beşinci Ordu için dağ toplarının 
temini gibi meselelerin müzakere edildiği. 

 

   Tarih: 25/Z /1310 (Hicrî)   Dosya No:79   Gömlek No:166   Fon Kodu: Y..MTV.   

Terkos Su Şirketi tarafından Karaburun'da yapılmak istenilen kömür deposuna 
müsaade edilmediği. 

 

    Tarih: 06/Ra/1311 (Hicrî)   Dosya No:83   Gömlek No:49   Fon Kodu: Y..MTV.   

Terkos suyuna yabancı maddelerin atılmasını engellemek için müfreze teşkili 
hakkında Seraskerlik'in istizanı. 

 

 Tarih: 06/Ra/1311 (Hicrî)   Dosya No:83   Gömlek No:55   Fon Kodu: Y..MTV.   

Terkos suyunun muayene ve tahlili için Faik Paşa ile Doktor Binbaşı Hamdi 
Bey'in gönderilmesi. 

 

 Tarih: 10/Ra/1311 (Hicrî) Dosya No:94 Gömlek No:53 Fon Kodu: Y..PRK.ASK.   

Terkos suyuna yabancı maddelerin karışmasını önlemek üzere Çatalca Süvari 
Bölüğü'nden bir müfreze tertibi. 

 

 Tarih: 11/Ra/1311 (Hicrî)   Dosya No:83   Gömlek No:108   Fon Kodu: Y..MTV.   

Terkos suyunun tahlil ve tetkik raporlarının Şehremaneti tarafından takdimi. 

 

 Tarih: 13/Ra/1311 (Hicrî)   Dosya No:94   Gömlek No:60   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Viyana Müzesi hayvanat kısmı müdürü Doktor Şteyn'in Terkos Gölü'nde balık 
tutmasına müsaade edilmeyerek balıkçılar tarafından tutulan balıkların takdim 
edildiği. 

 

 Tarih: 18/Ş /1311 (Hicrî)   Dosya No:594   Gömlek No:15   Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   
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Taksim ve Terkos sularında yapılan kolera mikrobu araştırma ve tahlilleri 
sonucunda alınan tedbirlerin tatbiki. 

 

 Tarih: 15/Za/1311 (Hicrî)   Dosya No:563   Gömlek No:14   Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   

Mösyö Nikol'ün Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bakteriyoloji laboratuvarlarına terkos 
suyunun getirilmesi talebi. 

 

 Tarih: 06/Z /1311 (Hicrî)   Dosya No:97   Gömlek No:40   Fon Kodu: Y..MTV.   

Mabeyn müşirinin konağı civarında bulunan Terkos musluğundan su çalınması 
hadisesinin tedkik edilmekte olduğu. 

 

 Tarih: 10/M /1312 (Hicrî)   Dosya No:4   Gömlek No:96   Fon Kodu: Y..PRK.ŞH..   

Terkos suyunun mecralarında deprem dolayısıyla meydana gelen arızalar. 

 

 Tarih: 12/M /1312 (Hicrî)   Dosya No:5   Gömlek No:2   Fon Kodu: Y..PRK.ŞH..   

Terkos suyu mecralarındaki borularda meydana gelen arıza. 

 

 Tarih: 23/M /1312 (Hicrî)   Dosya No:101   Gömlek No:20   Fon Kodu: Y..MTV.   

İstanbul'da depremden zarar gören su bendlerinin durumu, tamir çalışmaları ve 
susuz semtlere mukavakkaten Terkos suyu verileceği. 

 

 Tarih: 24/M /1312 (Hicrî)   Dosya No:101   Gömlek No:29   Fon Kodu: Y..MTV.   

Bahçeköyü bendlerinin tamiratı bitinceye kadar suların kesilmesi ve saray ile 
ahaliye Terkos suyu isale ettirilmesi. 

 

 Tarih: 27/M /1312 (Hicrî)   Dosya No:101   Gömlek No:56   Fon Kodu: Y..MTV.   

Dersaadet su bendlerinin tamiri sebebiyle Fes ve Çuka Fabrikaları’na gelen 
suyun kesildiği ve bu fabrikalara Terkos suyu isale olunması. 

 

 Tarih: 26/Ca/1312 (Hicrî) Dosya No:109 Gömlek No:45 Fon Kodu: Y..MTV.   



 5  

Terkos su kumpanyasıyle Bahriye Nezâreti arasındaki ihtilâfı havi 
Şehremânetinin tezkiresi. 

 

 Tarih: 04/Za/1312 (Hicrî)   Dosya No:119   Gömlek No:25   Fon Kodu: Y..MTV.   

Topkapı Sarayına akan Kırkçeşme suyunun kirli olmayanının kullanılmasına ve 
Terkos suyu getirtilmesine lüzum kalmadığına dair Şehremânetinin tezkiresi. 

 

 Tarih: 12/C /1314 (Hicrî)   Dosya No:631   Gömlek No:27   Fon Kodu: 
A.}MKT.MHM.   

Ermeni fesedesinin muhtemel sabotaj teşebbüslerine karşı Terkos Gölü ve 
depolarını korunmak üzere tayin olunan Tabib Yusuf Talha Efendi'nin maaşı 
hakkında. 

 

 Tarih: 10/S /1315 (Hicrî)   Dosya No:128   Gömlek No:145   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Boğazı ağzında karaya oturan ve içinde iki kişi bulunan balıkçı motoru 
hakkında soruşturma. 

 

 Tarih: 30/B /1315 (Hicrî)   Dosya No:135   Gömlek No:36   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Su Kumpanyası Mühendisliğine tayin olunan Mösyö Fiyole'nin trenle 
gelip Terkos'a geçtiği. 

 

 Tarih: 12/M /1316 (Hicrî)   Dosya No:139   Gömlek No:91   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Su Kumpanyası'nın Terkos'da bulunan makinası için Ereğli Maden 
Kömürü'nü hamil İtalyan bandıralı Pavlo Pozeli adlı vapurun hamulesinin 
tahliyeye başladığı. 

 

 Tarih: 24/Ra/1316 (Hicrî)   Dosya No:142   Gömlek No:73   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Gülhane'de Alman Doktor Reider adına tahsis kılınan hastaneye Terkos suyu 
ve havagazı çekilmesi. 

 

 Tarih: 11/M /1317 (Hicrî)   Dosya No:151   Gömlek No:42   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   
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Erikli Şirket-i Osmaniye Kumpanyası namına Terkos Su Kumpanyası’na maden 
kömürü getiren İsveç-Norveç Kumpanyası’na ait Tehettüs namlı vapurun 
Karaburun açıklarında demirlediği. 

 

 Tarih: 11/S /1317 (Hicrî)   Dosya No:152   Gömlek No:49   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Su Kumpanyası için Karaburun'a kömür getiren Yunan bandıralı 
vapurun yükünü boşaltıp Tergos'a hareket ettiği. 

 Tarih: 26/C /1317 (Hicrî)   Dosya No:150   Gömlek No:82   Fon Kodu: Y..EE..   

Terkos Su Kumpanyası mukavele ve şartnamesinin arz ve takdim kılınması 
hakkında Ticaret ve Nafia Nezareti'ne tezkire. 

 

 Tarih: 28/M /1318 (Hicrî)   Dosya No:100   Gömlek No:17   Fon Kodu: MV.   

Terkos suyu ameliyatı için Avrupa'dan getirilecek ana boruların Gümrük 
Resmi’nden muaf tutulmasına dair. 

 

 Tarih: 19/C /1318 (Hicrî)   Dosya No:164   Gömlek No:53   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Su Kumpanyasının Terkos'daki imalat ve inşaatını ziyaret için giden 
Direktör Selye ile Zerar'ın Dersaadet'e döndüğü. 

 

 Tarih: 17/S /1319 (Hicrî)   Dosya No:170   Gömlek No:15   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Su Kumpanyası Direktörü Sallie ile Kumpanya Mühendisi Willy'nin 
Hadımköy'e giderek su fabrikasını muayene edip Terkos'a döndükleri. 

 

 Tarih: 11/M /1320 (Hicrî)   Dosya No:78   Gömlek No:25   Fon Kodu: Y..EE..   

Terkos Su Şirketi'nin hükümete karşı ileri sürdüğü bazı istekler. 

 

 Tarih: 13/Ra/1320 (Hicrî)   Dosya No:12   Gömlek No:19   Fon Kodu: 
Y..PRK.ŞH..   

Terkos suyunun Yıldız Sarayı'na akıtılması hakkında mütalaa. 
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 Tarih: 27/S /1321 (Hicrî)   Dosya No:33   Gömlek No:85   Fon Kodu: 
Y..PRK.HR..   

Terkos Su Şirketi'nin yapılan mukavele gereğince yapılmasını taahhüd ettiği 
maddelerin uygulanıp uygulanmadığının tahkiki. 

 

 Tarih: 23/Ra/1324 (Hicrî)   Dosya No:13   Gömlek No:76   Fon Kodu: 
Y..PRK.ŞH..   

Yıldız Sarayı'ndaki Terkos suyunu muayene için memur tayini. 

 

 Tarih: 19/R /1324 (Hicrî)   Dosya No:239   Gömlek No:101   Fon Kodu: 
Y..PRK.ASK.   

Terkos Kumpanyası Fabrikası için gelen kömürün karaya ihracı. 

 

 Tarih: 05/Z /1324 (Hicrî)   Dosya No:293   Gömlek No:20   Fon Kodu: Y..MTV.   

Aşiret Mektebi'ne Terkos suyunun isalesi için ilave su yolu inşa edilmesi. 

 

 Tarih: 30/Z /1324 (Hicrî)   Dosya No:294   Gömlek No:136   Fon Kodu: Y..MTV.   

Terkos Suyunu Edirnekapı Deposu’na bağlayan üçüncü borunun temdidi. 

 

 Tarih: 26/Za/1327 (Hicrî)   Dosya No:16   Gömlek No:13   Fon Kodu: 
DH.EUM.THR.   

Terkos ve Elmalı sularının sağlığa aykırı olduklarından kullanılmaması. 

 

 Tarih: 03/Z /1327 (Hicrî)   Dosya No:27/-2   Gömlek No:19   Fon Kodu: DH.MUİ.   

Terkos ve Elmalı sularının sağlığa zararlı nitelikte olmaları sebebiyle ittihaz 
olunacak tedbirler. 

 

 Tarih: 01/M /1329 (Hicrî)   Dosya No:4/-1   Gömlek No:8   Fon Kodu: DH.İD..   

Terkos su şirketinin muamelat ve harekatının mukavelenameye mugayyir 
olduğundan anlaşma ahkamının icrası. 

 

 Tarih: 16/M /1329 (Hicrî)   Dosya No:4/-1   Gömlek No:9   Fon Kodu: DH.İD..   
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Terkos Gölü Kumpanyası'nın taahhüde aykırı muamelat-ı icraatı hakkında 
Çatalca umumi meclisince hazırlanan mazbatanın tafsilat iş'arı. 

 

 Tarih: 30/Za/1330 (Hicrî)   Dosya No:83   Gömlek No:62   Fon Kodu: 
DH.EUM.THR.   

Su makinesi dairesinin muhafazası için dairede istihdam edilecek iki memurun 
Terkos'a azimetleri için lazım olan yol masraflarının İstanbul Polis 
Müdüriyeti'nce ödenmesi hususunda tebliğde bulunulması. 

 

 Tarih: 15/Z /1332 (Hicrî)   Dosya No:41   Gömlek No:52   Fon Kodu: DH.İD..   

Terkos, Halkalı, Kırkçeşme ve Elmalı Suları'nın sıhhi sartlara haiz 
olmamasından dolayı Dersaadet, Beyoğlu ve Üsküdar cihetlerinde zuhur eden 
humma-yı tifoidi hastalığının önlenip, suların içilebilir hale getirilmesi. 

 

 Tarih: 24/Ca/1335 (Hicrî) Dosya No:207 Gömlek No:38 Fon Kodu: MV.   

Terkos suyu şirketinin işletilmesi Osmanlı teknik memurlarının kontrolundan ve 
Şehremaneti'nin idaresi altında yürütülmesi. 

 

 Tarih: 24/C /1335 (Hicrî)   Dosya No:151  Gömlek No:100  Fon Kodu: 
DH.EUM.MH..   

Emniyet-i Umumiye dairesinin 1332 senesinde sarfedilen terkos su sarfiyatı 
bedelinin Dersaadet Osmanlı Anonim Su Şirketi'ne tesviyesi için ita emri ve 
bordrosunun tanzimi. 

 

 Tarih: 06/N /1335 (Hicrî)   Dosya No:73   Gömlek No:42   Fon Kodu: DH.UMVM   

Dersaat Su Şirketi için Saçaktepe'den Terkos'a nakledilen kömürün nakliye 
bedelinde tenzilata gidilemeyeceği. 
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