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          İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 55 ada 1 parsel, 55 ada 2 parsel ile 55 ada 

3 parselin tevhid edilmesi ile oluşan 55 ada 5 parselde özel mülkiyette yer alan, Gayrimenkul 

Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 08.01.1983 tarih ve 14541 sayılı kararı ile kentsel sit 

ilan edilen alanda kalan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 24.12.2009 tarih ve 1094 sayılı kararı ile tescil edilen(tescil kararında parsel 

numarası 55 ada 3 parsel olarak geçiyor), aynı karar ile koruma grubu II olarak belirlenen, 

parsel tevhid tarihinden sonra tescil edilmesine ve tescil fişinde 55 ada 4 parselde yer alan 

yapıya ilişkin fotoğraflar yer almasına rağmen, tescil kararında tescile konu olan yapıya ait 

olmayan 55 ada 5 parselin eski parsel numarasının(55 ada 3 parsel) sehven yazıldığı iletilen 

belgelerden ve yerinde yapılan incelemerde  tespit edilen,  bahse konu 55 ada, 5 parsele ilişkin 

olarak, 55 ada 5 parselin 55 ada, 1-2-3 parsellerin tevhidinden oluştuğu ve 3 numaralı 

parselin(yeni 55 ada, 5 parsel) İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma 

Bölge Kurulu’nun 24.12.2009 tarih ve 1094 sayılı kararı ile tescil edildiği ancak yerinde 

yapılan incelemede tescil edilen yapının 55 ada 5 parselde değil, 55 ada 4 parselde yer 

aldığını belirterek gerekli düzeltmenin yapılması hususunu konu alan Çatalca Belediye 

Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 15.04.2013 tarih 1227-3385 sayılı yazısı ile bahse konu 

parsellere ilişkin tevhid belgesinin ekinde iletildiği Çatalca Belediye Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğü’nün 27.08.2013 tarih 1709-5266 sayılı yazısı uzman raporu eşliğinde okundu, 

34.08.00.431 numaralı işlem dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

         İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 55 ada, 5 numaralı parsele(eski 55 ada 3 

parsel) ilişkin olarak İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 24.12.2009 tarih ve 1094 sayılı genel kararı ile tescil edilen eski 55 ada 3 parselin 

(yeni 55 ada 5 parsel) tescil kararında sehven yanlış yazılan parsel numarasının “4” olarak 

düzeltilmesi gerektiğine karar verildi. 

 


