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KARAR  

 İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi, 4 pafta, 445 parsel sayılı, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait, 6.000,00 m
2
 yüz ölçümlü, korugan, tank manini, müştemilatı, arsa vasıflı, 

herhangi bir tescil kararı bulunmayan, herhangi bir kentsel, tarihi, arkeolojik sit alanında ve 

korunması gerekli kültür varlığının koruma alanında kalmayan taşınmaza ilişkin, jandarma 

ekiplerince 01.12.2017 tarihinde yapılan kontrollerde, parselde bulunan korugan etrafındaki 

demirlerin sökülmeye başlandığının tespit edildiği, çalışmanın durulduğu, bahse konu koruganın 

tescilli olup olmadığı bilinmediğinden konun değerlendirilmesini konu edinen Çatalca Belediye 

Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.12.2017 tarih 31217 sayılı yazısı, Çatalca 

ilçesinde çeşitli parseller üzerinde korugan olarak adlandırılan yapılar etrafında toprağa gömülü 

vaziyette bulunan demir çubukların toprak kirliliği şüphesi ile tarım ve hayvancılığa zarar 

verdiğinde sökülmesinin gerektiği, Müdürlük teknik elemanlarınca Kestanelik köyü Kandemir 

Sokak civarında Çakmak Hattına ait koruganlar etrafında yaklaşık 1 km boyunca demir çubuklar 

görüldüğü, söz konusu yapıların tarihi değer taşıyor olabileceği sebeple kurum görüşüne ihtiyaç 

duyulduğunu konu edinen İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.12.2017 tarih 

41010 sayılı yazısının iletildiği İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, 28.12.2017 

tarih 165/17379 sayılı yazısı, İl Müdürlüğünce 11.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen 011 sayılı 

Toprak Kirliliği Komisyonu Toplantısında 15 numaralı karar ile Kestanelik Köyü 445 parsele 

ilişkin sunulan Toprak Kirliliği Belirleme Tespit Raporunun incelenmesi neticesinde herhangi bir 

tehlikeli atık veya tehlikeli kirletici madde bulunmadığından takip gerektirmeyen saha olarak 

değerlendirilmesine karar verildiği, söz konusu demir çubukların yaptırılan analizler ile tehlikesiz 

atık sınıfında yer aldığının anlaşıldığı, buna göre söz konusu demir çubukların ivedilikle 

kaldırılmasını konu edinen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih E.4205 sayılı 

yazısının iletildiği İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.02.2018 tarih 

E.131810 sayılı yazısı, 20.02.2018 tarih 99712 kayıtlı uzman raporu okundu, 34.15.591 nolu 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 
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  İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi, 4 pafta, 445 parselde yer alan demir 

kazıkların kaldırılması talebinin uygun olmadığına,  parselde yer alan koruganın, beton ve demir 

kazıklardan oluşan tank manianın 2863 sayılı kanunun 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, parsel 

üzerindeki konteynır ve çardağın kaldırılmasına, açık hava müzesi olarak kullanılmak üzere 

tescile önerilen yakın çevresinde yer alan diğer koruganlarla birlikte bir bütün olarak 

değerlendirilmeye yönelik projelerinin iletilmesine, Çakmak Hattının tespit ve tescil çalışması 

henüz tamamlanmadığından hat üzerinde yer alan korugan, tank mania, siper, demir direk, 

betonarme duvar vb. elemanlara kurumumuzdan görüş alınmadan herhangi bir uygulamada 

bulunulmamasına karar verildi. 

 

 



 

 



 
 


